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Stichting Kerkje op de Heuvel te Heelsum 
 

Jaarverslag 2021 (vanaf 1 juli). 
 

Op 29 juni wisselde het Kerkje op de Heuvel van eigendom. Het aloude Kerkje werd door de 

PKN gemeente Renkum-Heelsum voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgedragen aan 

de Stichting het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het is de eerste kerk / kerkje wat 

in bezit komt van het GLK. Voor GLK was en is dit een bijzonder Kerkje, gezien de 

historische band met kasteel Doorwerth. Het Kerkje fungeerde lange tijd als kapel van de 

Heren van Doorwerth.  

 

Op 22 juni zag de Stichting Kerkje op de Heuvel te Heelsum het levenslicht. De doelstelling 

van de Stichting is het bevorderen van het behoud en de instandhouding van het Kerkje op de 

Heuvel alsmede het gebouw "de Vosheuvel".  

 

De overdracht van de sleutel vond plaats op 6 juli. In een sfeervolle bijeenkomst in het Kerkje 

werd de sleutel door de voorzitter van het GLK Peter van den Tweel over gedragen aan de 

voorzitter van de Stichting Clazien Middelbos.  

 

De huurovereenkomst tussen GLK en de Stichting, die is ingegaan per 1 juli, werd formeel 

bekrachtigd door de ondertekening van het huurcontract op 8 november. 

 

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Clazien Middelbos (voorzitter), Edo van Leersum 

(secretaris), Bernard van Beek (penningmeester), Jan Rochat (lid) en Hank Bartelink (lid). 

 

Het bestuur is zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen. met name de opstart heeft veel 

tijd gevergd en extra energie. Dat er effectief vergaderd en gewerkt is blijkt uit het aantal 

afgedane zaken. De Actielijst telt 80 afgedane actiepunten. Er staan er d.d. 01-01-2022 nog 7 

open.  

 

Contacten. 

 

Met medewerkers van GLK hebben diverse contacten/overleggen plaats gevonden o.a. over 

het huurcontract, de groenvoorziening, het monumentenonderhoud, de infrastructuur en 

communicatie en marketing.  

 

Met de gemeente Renkum is contact geweest betreffende trouwlocatie, vermelding op de site 

"Visit Arnhem" en het Open Monument Weekend.  

 

Openstelling Kerkje. 

 

Eerste prioriteit van het bestuur was de openstelling van het Kerkje op de woensdagen, de 

zondagen en op de zaterdagen tijdens de snuffelmarkten. De eerste openstelling van 2021 was 

woensdag 7 juli. De laatste openstelling was op zondag 31 oktober. Gedurende de 

openstellingen waren vrijwilligers aanwezig als gastheer/-vrouw. Met tien vrijwilligers kon 
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invulling gegeven worden aan het rooster van openstelling. Dat de behoefte aan openstelling 

groot is bleek uit het aantal bezoekers. In nog geen vier maanden 1187 bezoekers. 

 

In het Open Monumentenweekend op 11 en 12 september was het Kerkje geopend voor 

publiek. Gedurende de openstelling werd er zowel op de zaterdag als op de zondag een 

orgelconcert gegeven. De openstelling gedurende deze twee dagen trok een kleine 100 

belangstellenden.  

 

Van zondag 10 oktober tot zondag 31 oktober was er in het Kerkje een expositie van 

houtsnijwerk van Gerard van den Born. Gerard was jarenlang actief in de Hervormde 

gemeente Heelsum. Een mooi gebaar van hem was dat van alle te verkopen werken 1/4 deel 

van de opbrengst ten goede kwam aan de Stichting. In totaal zijn er 25 houtsnijwerken 

verkocht.  

 

Op de laatste zondag van openstelling was er nog een muzikaal intermezzo. Thirza 

Roosenburg speelde dwarsfluit en werd daarbij begeleid op het orgel door haar vader Bart 

Roosenburg. 

 

Voor de vrijwilligers (gastheren- dames) was er op vrijdag 12 november een gezellig 

samenzijn. Er vond een evaluatie plaats en gelijktijdig werd het oog gericht op het nieuwe 

seizoen. Als primeur werd een 3D-film getoond over het Kerkje. Hoewel de film nog niet af is 

gaf het een mooi beeld van het Kerkje.  

 

Woensdagmiddag 22 december stond in het teken van Kerstsfeer proeven op de Heuvel.  Het 

kon zowel in het Kerkje als buiten. Binnen klonk muziek van orgel, trompet, piano en gitaar. 

De muzikanten wisselden elkaar af. Buiten stond een kraam waar warme chocolademelk, 

glühwein en kerstbrood te verkrijgen was. Vanwege de corona was het ingetogen, maar de 

sfeer en gezelligheid leed er niet onder.  

 

Verhuur. 

 

Het Kerkje werd verhuurd voor  4 huwelijksceremonies en 9 uitvaartceremonies. Van dit 

aantal waren er 7 vanuit de PKN-gemeente en 6 van "buiten". 

 

Door de PKN-gemeente Renkum-Heelsum werd het Kerkje gebruikt voor een zangdienst op 

zaterdag 11 september en op zondag 12 september voor de afscheidsdienst van de kerkelijke 

gemeente.  

 

Vrienden van. 

 

Medio oktober is de actie gestart om vrienden aan ons te binden die jaarlijks bereid zijn 

minimaal 25 euro aan de Stichting te schenken. Dat de animo hiervoor groot is blijkt dat in 

een tijdsbestek van ruim twee maanden zich al 52 Vrienden hebben gemeld. 

 

Overigen zaken. 

 

De gemeente Renkum heeft op 4 november het besluit genomen om het Kerkje aan te wijzen 

als vaste trouwlocatie. 
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De ANBI status voor onze Stichting is verleend op 9 december. 

 

Als Stichting hebben wij ons ingeschreven voor de Actie Kern met Pit. Ons plan behelst het 

beplanten van de kerkheuvel met bloemen/bloembollen (biodiversiteit) en het bouwen van een 

groot insectenhotel. Het Plan is goedgekeurd. We gaan er in 2022 uitvoering aangeven.  
 

Voor het vervaardigen van de Website is een eerste stap gezet. Opzet was dat in eigen beheer 

te doen, maar daar is van afgezien. Webplace4u gaat de website voor ons bouwen. In 

december is daar een aanzet voor gegeven en in 2022 krijgt dat een vervolg.  
 

Gebouw "de Vosheuvel". 

Vanwege het feit dat er in het eerste half jaar geen snuffelmarkten mochten worden gehouden  

is er in het tweede half jaar, toen het wel weer mocht, een inhaalslag geweest. Er zijn totaal 6 

snuffelmarkten gehouden. Deze zijn alle zes goed en coronavrij verlopen.  

 

De woensdag openstellingen verliepen goed. Er werden veel goederen aangeboden en er was 

een levendige handel. De laatste woensdag openstelling van het jaar kon niet doorgaan 

vanwege de beperkende coronamaatregelen.  

 

In een ruimte boven in de Vosheuvel is een administratieve ruimte ingericht. Ruimte voldoet 

en in voorkomende gevallen kunnen hier gesprekken plaatsvinden.  

 

In de ruimte beneden aan de grote tafel vinden de vergaderingen plaats van de commissie 

Steen voor Steen en de Stichting Kerkje op de Heuvel. Vanwege de ruimte kan de afstand van 

1½ meter daar goed geborgd worden. Ook de PKN-gemeente Renkum-Heelsum heeft 

verschillende keren gebruik gemaakt van de ruimte voor kerkelijke activiteiten en 

vergaderingen. 

 

Gijs van den Dam heeft samen met gezinsleden en met steun van Henk van Holland 

gedurende enkele weken op de zaterdagen oliebollen gebakken voor het goede doel. In dit 

geval voor onze Stichting. Mede dankzij deze actie komt er een close in boiler in de 

keukenhoek, LED verlichting in de zaal, een buitenlamp met sensor achter de Vosheuvel en 

een bankschroef. 

 

Slotopmerking. 

 

Het bestuur kijkt met grote tevredenheid terug op het afgelopen half jaar. Mede dankzij de 

inzet van tientallen vrijwilligers zijn, zelfs in het Corona-jaar, vele activiteiten georganiseerd 

en zijn financiële middelen gerealiseerd die ten goede komen aan de statutaire doelen van de 

Stichting c.q. bijdragen aan de instandhouding van het Kerkje op de Heuvel. 


