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1. Voorwoord: 
 
Geachte lezer,  
 
hierbij treft u aan het Jaarverslag 2022 van onze stichting “de Kerk in Klooster”.  
Wij willen u als belangstellende of als medespeler binnen het culturele veld van (Oost) Zeeuws-
Vlaanderen, als vriend, vrijwilliger of sponsor graag een globale impressie geven over wat er vorig jaar 
zoal is gerealiseerd door onze Stichting “de Kerk in Klooster”, maar tegelijkertijd u op de hoogte stellen 
van de voorbereidingen die inmiddels in gang zijn gezet voor het nieuwe jaar 2023. Ook daar is al heel 
wat tijd in gaan zitten.  
 
In het voorwoord van ons vorig verslag spraken wij nog de wens uit dat wij met vele anderen – na 2 jaar 
coronamaatregelen - reikhalzend uitzagen naar een tijd waarin we weer voluit gastvrijheid zouden 
kunnen bieden aan hen die in ons midden wilden optreden en aan hen die daarvan zouden genieten.”  
Nadat in februari het optreden van de groep Yesterday papers nog moest worden afgelast vanwege 
Corona en het geplande concert (6 maart) door het Zeeuws-Vlaams orkest werd uitgesteld tot 1 mei, 
konden we eindelijk op 3 april aanvangen met ons eerste concert door Nesjama Klezmer met o.a. 
Marieke Brokamp (zie foto).                                             
 
Bij de eerste concerten merkten we wel dat 
het bezoekersaantal nog wat aarzelend in 
aantal bleef. Toch gaf het ons als bestuur 
voldoende vertrouwen dat we door onze 
activiteiten weer een belangrijke rol zouden 
kunnen vervullen als het gaat om het bieden 
van een podium en ontmoetingsplek voor 
muziek, kunst, cultuur en creativiteit in onze 
omgeving. En dat mede daardoor het bestaan 
van deze historische kerk - met nieuw elan - zou kunnen worden bestendigd. Die wens bleek gaande dit 
jaar bewaarheid te worden.  
 
In het hierna volgend jaaroverzicht komen de verschillende aspecten aan de orde die in 2022 van ons 
als bestuur de volle aandacht vroegen. Wij hopen u als betrokken relatie van onze stichting, op deze 
wijze weer wat bij te kunnen praten en danken u voor de getoonde belangstelling in de achter ons 
liggende periode.  
 
Was getekend, het bestuur van Stichting “de kerk in klooster”, 
dhr. Ger Groenewegen, penningmeester,  
dhr. Bram v.d. Beek, lid,  
dhr. Jan Wouters, aspirant-lid,  
mevr. Diana Suijkerbuijk, voorzitter en  
dhr. Pieter Overduin, secretaris.              
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2. Een terugblik: de activiteiten in 2022.  
2.1. Concerten door het jaar heen… 
 
Wij noemden al het eerste bijzondere optreden door de Klezmergroep met dit keer de viool als solo 
instrument i.p.v. de klarinet.  

 
Daarna volgde een concert op 1 mei door het 
Zeeuws-Vlaams kamerorkest. Daarbij beleefden we 
een primeur door het optreden van pianist Wouter 
Smits, die onze eigen Pleyel piano liet schitteren in 
een uitvoering van enkele delen uit een 
Pianoconcert van Beethoven.  
 
 
 
 
 

 
 
Zondagmiddag 12 juni was het weer een feest in de 
kerktuin van de Hof te Zandekerk: een tuinconcert 
gegeven door de Kon. Harmonie St Cecilia uit 
Kloosterzande. Het weer werkte ook dit keer mee en 
dat was te merken aan de goede opkomst: ruim 150 
mensen vonden een zitplek en genoten tussentijds 
van een consumptie. De ambiance in de kerktuin 
maakte het natuurlijk tot een mooi fijn concert. De 
trappistenbier in het bijzonder werd door velen 
gewaardeerd. Maar het ging natuurlijk vooral om de 
muziek, met daarbij ook een concert voor twee 
klarinetten. Dat alles onder leiding van dirigent Eric 
Provoost.  
 
 

Op zaterdagavond 12 november mochten we met 
ruim 70 bezoekers in de Hof te Zandekerk volop 
genieten van het programma dat zangeres Marjolijn 
Polfliet had samengesteld. Zij bracht haar 
programma onder de titel Uit het groot Nederlands 
Songbook. Het werd een prachtig optreden met 
mooi vertolkte liederen van eigen bodem, telkens 
door haar toegelicht; een optreden waarbij zij werd 
bijgestaan door  
de gitarist Arjan Verdoorn en pianist Patrick                                 
Desmedt.  
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Op 16 oktober kon helaas, wegens te weinig belangstelling, het optreden van Musicanto geen doorgang 
vinden.  
Op 28 oktober vond er in het kader van het Zeeuws-
Vlaams Festival een concert door het Reyelandt trio 
plaats.   
Nadat Hulst Cultureel twee concerten eind november en 
11 december een concert in de Hof te Zandekerk kon 
realiseren, volgde op vrijdagavond 16 dec. ons laatste 
concert van dit jaar en wel het Kerstconcert uitgevoerd 
door Vocaal Ensemble Encore.  
Voor dit kerstconcert had het koor een prachtig en zeer 
afwisselend programma samengesteld vol met muzikale 
kerstcadeautjes waar ook een klein kinderkoor aan 
meedeed. Het koor stond onder de bezielende begeleiding 
van dirigent Bram De Waele. Het koor werd op vaardige 
wijze op piano begeleid door Gerard van de Langkruis. 
Fijn dat er een goede opkomst was voor dit zeer 
gevarieerde en sfeervol aangeklede kerkruimte.  
 

2.2. Overige culturele activiteiten. 

 

 
 

De zomeropenstelling. Voor 2022 hadden we eerder besloten de 

kerkdeuren te openen voor de maanden augustus en september. Het 

bezoek op elke zondagmiddag was wisselend te noemen. De mensen 

konden wat historisch materiaal over de kerk bekijken en kennismaken 

met de prachtige quilts en schilderijen van onze plaatsgenoot Helge van 

Drongelen. Van haar ontving de stichting als aandenken een mooie quilt 

(zie foto hiernaast) en twee andere exemplaren werden in bruikleen 

gegeven. Op enkele momenten konden de bezoekers de pianoklanken 

beluisteren.  

In september konden we wegens een huwelijk maar één dag                                            

de kerk openstellen in het Open Monumenten-weekend.  

 

 

TERUGBLIK OP HET BERNARDUSFEEST 2022 
Na drie jaar afgelasting van ons paradepaardje als activiteit en de tropische temperaturen in die week, 
kon het Bernardusfeest op 13 augustus eindelijk weer doorgaan. Met alle hulp vanuit onze trouwe 
vrijwilligerskring en sponsoren is het ons samen gelukt om er weer een prachtige middag van te maken 
en konden we rekenen op wel 20 standhouders, die hun creatieve producten aan de man/vrouw 
brachten. Ondanks de warmte en met dank aan de eeuwenoude Kastanjeboom en de verkoelende 
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dranken, naast de heerlijk gebakken wafels, mochten we rekenen op een goede belangstelling met rond 
de 450 bezoekers. Fijn dat onze vaste bezoekers en mensen van de campings de weg wisten te vinden. 
We constateerden dat de meeste kraamhouders uit de eigen regio komen en wat voor de bezoekers 
een vertrouwd gevoeld geeft en minder kosten met zich meebrengt. De netto opbrengst van € 2300,- 
was ook dit jaar boven verwachting en zoals altijd voor het onderhoud van de Hof te Zandekerk.  
We zijn blij dat we dit opnieuw konden realiseren voor de 12e keer!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

   
 
 
Dit jaar deden we ook weer mee met de RaboClubSupport 2022 en viel het 
aantal op ons uitgebrachte stemmen wat hoger uit dan vorig jaar. Mooi 
initiatief. Dit jaar hadden we onderstaande begeleidende tekst ingestuurd:  
Algemene doelstelling: middels opbrengsten gebruik/verhuur en donaties voor 

deze eeuwenoude kerk op de Hof te Zandesite kunnen we de kerk 

ouderhouden en behouden voor de toekomst.  

Voor dit seizoen (‘22/’23): De komende periode willen we een semi -

permanente historische route (monnikenwandeling) voorbereiden in en rond 

de Hof te Zandekerk/site, waarbij het verhaal aanschouwelijk kan worden 

vertelt aan de hand van voorbeelden uit het verleden, met tekst- en 

beeldmateriaal, gekoppeld aan culturele nevenactiviteiten.  

 

 

 

 

Wintermarkt 2022. We mogen als Stichting en met 
de vrijwilligers dankbaar terugkijken op een 
uitstekende editie van de Wintermarkt 2022, 
gehouden op 18 en 19 november. Zowel op 
vrijdagavond, ondanks het minder gunstige weer 
alsook op de zaterdagmiddag was er een prima 
opkomst. De bezoekers genoten van het 
gevarieerde aanbod van producten en alle 700 
lootjes – bestaande uit veelal een creatief product - 
werden verkocht. Verder werden er goede zaken 
gedaan bij de verschillende standhouders. De 
opbrengst (ruim € 1300,- na aftrek van de 
onkosten) is voor het onderhoud van de 
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eeuwenoude kerk. Fijn dat het dit jaar -na twee jaar gedwongen afgelasting - weer mogelijk was, door 
de inzet van de trouwe vrijwilligers en ons als bestuur. Traditiegetrouw is op de maandag daarop alles 
weer opgeruimd en de kerkruimte proper gemaakt voor de volgende activiteiten.  
 
Burgerlijke huwelijken en overige verhuur: 
In dit jaar zagen we de reserveringen voor burgerlijke huwelijken weer stijgen. Maar liefst een 
twintigtal gelukkigen gaven elkaar hun ja-woord. Al met al vormt deze verhuur een substantieel 
onderdeel van de ‘inkomsten’ voor het behoud en onderhoud van de Hof te Zandekerk. 
Daarnaast vond er een kerkelijk inzegening en een uitvaart plaats. Ook werd de kerk verhuurd 
voor een familiebijeenkomst en een zangactiviteit.  
             

3.   Het kerkgebouw:  
Medio mei is de consistorie opgeknapt. Het schilderwerk werd uitgevoerd door de firma De 

Schrijver uit Kloosterzande. Zo 
kunnen we straks bij de 
zomeropenstelling de bezoekers 
naast de kerkruimte nu ook de 
consistorie (voormalige zijkapel van 
de Cisterciënzer kerkkapel) met 
enige trots laten zien. Ook de 
verzameling schilderijen heeft nu 
een mooie plek aan een van de 
muren gekregen.  
 
 

 
Voorts zijn er nog wat laatste werkzaamheden uitgevoerd inzake het elektrisch netwerk en wat kleine 
herstelwerkzaamheden in en buiten de kerk. 
Wat betreft de verdere planning inzake onderhoud gebouw (interieur en exterieur) werkten we ook dit 
jaar aan de hand van een meerjarenplan, waarin telkens worden meegenomen de verschillende 
suggesties die ons om de twee jaar vanwege, zoals dit jaar ’t geval was, Monumentenwacht worden 
aangereikt. Eén en ander wordt altijd beoordeeld in samenhang met de (te) ontvangen subsidies voor 
bepaalde projecten.  
De Noordmuur van de kerkruimte zal een behandeling ondergaan, omdat de kwaliteit hier en daar te 
wensen overlaat. Later zal de Zuidmuur ook worden aangepakt.  
 
Wat betreft de stookkosten voor de exploitatie kerkgebouw zijn er ook bij ons zorgen over de exorbitant 
hoge energieprijzen. Zeker in het stookseizoen moeten we hier bewust mee omgaan en de verwarming 
niet al te hoog zetten. Het nieuwe en minder voordelige energiecontract is daarbij helaas een 
belangrijke factor.   
 

4.  De kerktuin:    
In het vorige jaarverslag vertelden we u over de gevolgen van de najaarsstorm waarbij een grote 
tak van de Paardenkastanje afbrak en andere bomen ook flink beschadigd raakten, zelfs zo dat 
de garageloods gedeeltelijk schade opliep aan de wand en het dak.  
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In februari is de restauratie gerealiseerd, waarna we de loods opnieuw hebben ingericht en weer 
later een verfje hebben gegeven. Ook zijn de zitbank, de beide groene lantaarns en het hekwerk 
bij de beukenhaag gedeeltelijk aangepakt.  

Verder zag de kerktuin er bijna altijd perfect uit, waar 
het gazonteam en de tuingroep garant voor stond. 
De begroeiing van de borders deden het uitbundig en 
waren kleurrijk. Door de langdurige droogte deze 
zomer had het gras onder deze hitte wel te lijden. 
Maar in het najaar is dat weer goed hersteld. In 
januari 2023 zal de Paardenkastanje door de 
boomchirurg onder handen worden genomen. Zo 
kunnen de takken waar nodig worden gesnoeid en 
de kunststoffen bedrading op de juiste spanning 

worden gebracht, opdat hij zich weer beter tegen een volgende storm kan verweren.  
 

5.  Nieuwe ontwikkelingen: 

5.1. Rabo-coachtraject. 
Dit jaar zijn er in het verlengde van de eerste bijeenkomsten eind vorig jaar weer een aantal 

bijeenkomsten geweest met dhr. Daniël Klijn, een coach die de Rabobank ons ter beschikking stelde. 

Zo hebben we ons verder kunnen verdiepen in onderwerpen als samenwerking en public relations, 

zodat we ons ‘product’ beter in de markt zouden kunnen zetten. Begin januari ’23 komt dit traject ten 

einde. Bijna als voltallig bestuur hebben we gaandeweg gemerkt dat we die inbreng – zeker gezien de 

onderbreking door corona – goed konden gebruiken. Het heeft ons nog meer overtuigd van het feit dat 

we ons door goede PR en door meer te ‘netwerken’ we sterker ons verhaal in het culturele veld naar 

voren kunnen brengen. Ook bood het ons meer inzicht hoe als bestuur efficiënter te functioneren, juist 

omdat het bestuurlijk aspect vaak moet worden gecombineerd met het uitvoerdersaspect. Onderlinge 

communicatie is daarbij een belangrijk aspect. Tevens beseffen we nog sterker dat we de groep 

vrijwilligers moeten verbreden en z.m. wat verjongen. 

 

5.2. Het heeft ons al met al goede ideeën opgeleverd en ons eigen plan om te komen tot een 

Cisterciënzer cultuurwandeling door de Hof te Zandesite zeker een impuls gegeven.  

Deze beoogde wandeling in de voetsporen van Bernardus wordt in nauwe samenwerking met de 

gemeente Hulst (afd. Wonen & Werken) uitgewerkt. Aan de hand van een 7 tal infoborden langs de 

route gecombineerd met een Podcast of via een QR code (luisterfragmenten) willen we de toeristen de 

gelegenheid bieden om de geschiedenis van de Hof te Zande kerk en site door de eeuwen heen te 

ontdekken. Wij hopen dit project in het voorjaar te kunnen starten.  

Eind 2022 hebben we ook als stichting in de enquête van de gemeente Hulst gereageerd op het 

voorstel om in de Hof te Zandesite (locatie Vredeslaantje) een hondenspeelweide te realiseren.  



8 
 

                                                   © Jaarverslag stichting de Kerk in Klooster 2022 
 

Meer plannen in het vooruitzicht: 

Door de perikelen rond corona hebben we helaas eerdere plannen met derden nog niet in alle geval 
kunnen realiseren. We denken aan Stichting Behoud Catharinakerk te Hengstdijk voor een 
gecombineerde natuurwandeling in 2023 door de Grote Putting (i.s.m. Staatsbosbeheer).  
Met de Zeeuwse Muziekschool (afd. Hulst) zijn nu eerste afspraken gemaakt voor een aanstaand 
concert op 5 febr. ’23, waar enkele leerlingen van de muziekschool met hun docent een onderdeel van 
een programma voor hun rekening zullen nemen.  
 

6. Public relations en contacten met derden:  
Midden in de zomer zijn er opnamen gemaakt door Omroep Hulst met o.a. een opname van het 
programma Aan tafel, over de stichting de kerk in Klooster, over onze activiteiten en toekomstplannen. 

Deze en de andere uitzendingen waren te zien via het 
kanaal van Omroep Hulst en werd besloten met wat 
sfeerbeelden van de kerk met live pianomuziek op de 
achtergrond. Wij zijn de redactie van Omroep Hulst dank 
verschuldigd en vonden het bijzonder om hen gastvrij te 
kunnen ontvangen. Op deze manier konden we indirect 
onze activiteiten onder een breder publiek promoten. 
 
Het bestuur onderhoudt via regelmatig rondgestuurde 
Nieuwsbrieven het contact met vrienden of bekenden van 
de stichting gelukkig zoveel mogelijk het contact, met 

daarin opgenomen de actuele ontwikkelingen van de Stichting en met programma aankondigingen en 
een oproep om ons als Stichting te steunen. Ook via onze Facebookpagina’s en de website brengen we 
de mensen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en publiceren een aantal impressies van 
werkzaamheden met sfeerbeelden.  
Via de inzet van de genoemde social media en het regelmatig publiceren van onze concerten en 
overige activiteiten in de plaatselijke pers, de kerkbladen en op verschillende websites (o.a. het 
bezoekers-management Hulst) en het distribueren van posters, trachten we zoveel mogelijk bekendheid 
te geven aan het werk en de programma’s van de Stichting de Kerk in Klooster.  
We zijn verder tevreden met de nog wat verbeterde vormgeving en tekstbijdragen op de website en de 

toegankelijkheid ervan. Op de website is begin 2022 ook de tekst van het voorgeschreven privacy 

reglement geplaatst.  

 

Overige ad hoc contacten: 

Voorts waren we uitgenodigd om deel te nemen aan een informatieavond van de gemeente Hulst over 

de Kerkenvisie inzake zorgen omtrent het kerkenbestand in Zeeland. Ook waren we te gast op een 

kunst en culturele avond in Den Dullaert, met veel inspirerende voorbeelden over samenwerkende 

cultuur.  

Daarnaast waren we aanwezig bij de opening van het vernieuwde museum van Hulst en bij het afscheid 

van burgermeester Jan-Frans Mulder. Eind november was in een aparte bijeenkomst de nieuwe 

burgermeester, mevr. Ilona Jense-van Haarst, te gast. Het was plezierig om haar iets te vertellen over 

onze stichting.  

Ten slotte zijn er in het afgelopen jaar contacten gelegd met de directeur van het abdijmuseum Ter 

Duinen te Koksijde. De bedoeling is dat we na hun veranderde museum-organisatie gaan zien hoe dit 

contact kan worden geïntensiveerd en hoe de samenwerking kan worden versterkt.  
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6.1.Het corps van vrijwilligers:  
Als bestuur proberen we regelmatig gepaste aandacht te schenken aan de groep van vrijwilligers. Dit 
jaar kon het dan plaatsvinden. Per werkterrein (kerkgebouw, schoonmaak, tuinonderhoud, PR en voor 
onze verdere programmering) wordt ook nu gezocht naar voldoende vrijwilligers, die het betreffende 
bestuurslid kan ondersteunen bij zijn of haar deeltaak. Maar gelukkig konden we in dit jaar van opnieuw 
opstarten van onze activiteiten weer rekenen op bijna eenzelfde aantal mensen die deel uitmaken van 
het gazon-maaiteam, de vrijwilligers voor de tuinarbeid en de schoonmaak en voor de nodige 
assistentie bij de zomeropenstelling, het Bernardusfeest, de Wintermarkt en bij de concerten.  
In de zomer hielden we een informeel samenzijn voor deze groep van vrijwilligers als een ‘dankjewel-
moment’.  
 
6.2. Comité van aanbeveling: 
Als Stichting kunnen we als het nodig is nog altijd een beroep doen op het comité van 
aanbeveling. Helaas kon wederom een voorziene ontmoeting geen doorgang vinden. Wij hopen 
dit voor 2023 te kunnen realiseren. Het comité van aanbeveling bestaat uit:  
de heren J.F. Mulder (ex burgemeester van Hulst)  
Mr. J.M.E. Seijdlitz (ere notaris).   
C. de Hulster (directeur Rabobank),   

M. Vanden Bussche (burgemeester van Koksijde (B).  
 

7. Financiële paragraaf:  
Hiervoor verwijzen wij u naar de gegevens die zijn opgenomen op onze website 
(www.stichtingdekerkinklooster.nl). Ga in het menu naar de sub-rubriek ANBI en klik door naar het 
opgenomen overzicht en de toelichting 
 

8. Bestuurlijke zaken: 
De bestuurssamenstelling is tot op heden ongewijzigd gebleven.         

                                                            
Opgemaakt d.d. 2-2-2023, Hulst. 

Goedgekeurd in de vergadering van 2 februari 2023, 

 

Mevr. A.W.C. Suijkerbuijk, voorzitter,     Dhr.  P.J.H.J. Overduin, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.stichtingdekerkinklooster.nl/

