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Jaarverslag 2022 

 

Het bestuur van de stichting kijkt met voldoening terug op het jaar 2022. Er is ontzettend veel 

werk verricht en een groot compliment aan de vele vrijwilligers is hier op haar plaats. Mede 

dankzij de inzet van de vrijwilligers krijgt het Kerkje en haar omgeving meer en meer een 

vooraanstaande rol in de Heelsumse samenleving en draagt het bij aan de sociale cohesie van 

de buurt.  

Bestuur 

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

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

Christiaan Vermeer (lid). 

Het bestuur is zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Dat er effectief vergaderd en 

gewerkt is blijkt uit het aantal afgedane zaken. De Actielijst telt 87 afgedane actiepunten. 

Er staan d.d. 01-01-2023 nog 13 actiepunten open.  

Website 

Op 21 maart ging de website van onze stichting online. Een website die gezien en gelezen 

mag worden. Christiaan Vermeer, die dit jaar het bestuur is komen versterken, beheert de 

website. Door zijn toedoen heeft de website nog meer vorm gekregen en wordt deze actueel 

bijgehouden. 

Kern met Pit 

Het opgezette projectplan is in vier fasen uitgevoerd, te weten:  

• Zaterdag 16 april werd het plantterrein met houten palen afgebakend en werden er 

vaste planten gepoot. 

• Zaterdag 21 mei zijn er twee insectenhotels ingericht en geplaatst. 

• Mei / juni frezen en inzaaien van wilde bloemen tussen de linden ca. 160 m². 

• Zaterdag 7 oktober vond een Opendag plaats en gelijktijdig zijn liefst 1740 

stinzenbollen gepoot (fase 4). Er werden 75 bezoekers verwelkomd op de Opendag.  
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De landelijke afsluitende bijeenkomst (uitreiking certificaat + bijbehorend geldbedrag) van 

Kern met Pit vindt in 2023 plaats.  

Contacten 

Met medewerkers van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) hebben diverse contacten en 

overleggen (3) plaats gevonden o.a. over het huurcontract, de groenvoorziening en het 

monumentenonderhoud. 

Met de kasteelmanager van Doorwerth is gesproken hoe het kasteel en het kerkje elkaar 

kunnen versterken. Er zijn afspraken gemaakt die in 2023 verder worden uitgewerkt.  

Op zondag 25 september hebben twee bestuursleden van de stichting een kraam op de door 

GLK georganiseerde oogstmarkt bij kasteel Doorwerth bemenst ten behoeve van public 

relations voor het Kerkje. 

Openstelling Kerkje 

De openstellingen - op de woensdagen en zondagen - waren dit jaar van zondag 3 april t/m 

zondag 30 oktober. Gedurende de openstellingen waren vrijwilligers aanwezig als gastheer/-

vrouw. Met veertien vrijwilligers werd hieraan invulling gegeven. De openstelling trok 1826 

bezoekers waaronder 101 bezoekers in het Open Monumenten Weekend.  

De week voorafgaande aan de kerst (van zondag 18 t/m vrijdag 23 december) was het Kerkje 

op vastgestelde tijden opengesteld voor bezoekers onder de noemer "Kerstsfeer in en om het 

Kerkje op de Heuvel". Het Kerkje en de omgeving waren prachtig versierd en in de 

avonduren was de trap naar boven feeëriek verlicht. Op drie dagen in deze week waren er 

muzikale intermezzo's. De openstelling trok 142 bezoekers. 
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Gedurende de openstellingen vonden er exposities en muzikale bijdragen plaats.  

Exposities: 

April      Ikonen       Marijke Alkema 

Mei      Muziek, die je ziet      Caroline van de Kraats 

Juni      Aquarellen       Marijke Wiedijk 

Oktober     Natuurfoto's      de Groene Kerk 

December      Expositie kerststalletjes 

Muziek: 

1 mei      Orgelconcert vaderlandse liederen    

29 mei      Ensemble Caprice 

3 juli      Mannenkoor Mio 

11/12 oktober     Orgelbespelingen op diverse momenten in het Open Monumenten Weekend  

15 oktober     Klarinettenensemble  

18 december     Saxofoonensemble 

20 december     Orgel en trompet 

22 december     Mannenkoor Mio  

Verhuur / Gebruik 

Het Kerkje werd verhuurd voor 7 huwelijksceremonies en 19 uitvaartceremonies.  

Door de gemeente Renkum werd het Kerkje gehuurd voor het inrichten van een stembureau 

voor de raadsverkiezingen op 15 maart.  

Door Muziekgroep Heelsum werd het Kerkje gehuurd op 21 juni en door NJON op 3 

augustus. In beiden gevallen voor het geven van een concert.  

Door de PKN-gemeente Renkum-Heelsum werd het Kerkje gebruikt voor de Paaswandeling 

van kerk tot kerk en voor de Airborne herdenkingsdienst op 17 september. 
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Op 11 december vond in het Kerkje de uitvoering plaats van "A Festival of Nine Lessons and 

Carols" door een samengesteld projectkoor. Een volle kerk was hier getuige van.  

Verschillende keren is het Kerkje gebruikt voor bijeenkomsten met derden. Zij kregen 

informatie over het Kerkje en een rondleiding. Zo waren op 12 september de vrijwilligers van 

kasteel Doorwerth te gast, op 19 september een groep uit Giessen en op 11 december leden 

van de bewonersvereniging Heveadorp.  

"Vrienden van" 

Het aantal "Vrienden van" is in een jaar tijd meer dan verdubbeld en staat nu op 110. Er zijn 

dit jaar 3 nieuwsbrieven uitgegeven en verstuurd naar de "Vrienden van" en overige 

belangstellenden.  

Gebouw "de Vosheuvel" 

Henk Sieders, gewaardeerd bestuurslid van de commissie Steen voor Steen, ontviel ons. Hij 

overleed in februari. Besloten is de vrijgekomen bestuursfunctie niet in te vullen. De 

Commissie kwam twee keer in vergadering bijeen. Praktische zaken worden direct opgepakt 

en afgedaan op de woensdagbijeenkomsten waar het merendeel van de bestuursleden 

aanwezig is.  

Dit jaar is één boekenmarkt gehouden en zeven snuffelmarkten. Alle acht de markten zijn 

prima verlopen en hebben een recordopbrengst opgeleverd.  

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

een levendige handel. Alleen op de laatste woensdag van het jaar was er geen openstelling.  

Op drie snuffelmarkten zijn oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst kwam ten goede 

aan Steen voor Steen. 

Aan de zijkant van het gebouwtje "de Steen" is een afdak geplaatst en is de achterliggende 

ruimte vrijgemaakt zodat een begaanbaar pad is verkregen tussen de verschillende 

ruimtes/opslagplaatsen. 
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Overige zaken 

Voor diverse Renkumse projecten hebben wij ons aangemeld om daarin te participeren. Te 

noemen zijn: het project Wijkinitiatieven, Platform Erfgoed Renkum (PER) en Renkum 

Zoemt. Daarnaast waren wij vertegenwoordigd in een gesprekstafel bijeenkomst op 4 oktober 

betreffende de Cultuurvisie 2022 van de gemeente Renkum.  

Een AED is geplaatst bij de toegangsdeur van gebouw "de Vosheuvel". Aanmelding bij het 

landelijk netwerk vindt plaats in 2023. 

Met de Orgelstichting zijn afspraken gemaakt om de krachten te bundelen en samen 

activiteiten te ontwikkelen welke grotendeels het orgel betreffen.  

Er zijn momenteel 70 vrijwilligers verdeeld over Steen voor Steen, gastvrouwen / -heren en 

facilitair (schoonmaak Kerkje en groenonderhoud buiten). Zij zijn met groot plezier op 

verschillende manieren actief, voor het behoud van het Kerkje en haar omgeving, variërend 

van schoonmaak to rondleiding, en van marktmeester tot bestuurslid. Voor alle vrijwilligers 

was er op zaterdag 2 juli een barbecue bij gebouw "de Vosheuvel" en allen kregen net voor 

Sinterklaas een chocoladeletter met een toepasselijk gedicht.   

 

 

 

Renkum, 21 januari 2023 

De secretaris, Edo van Leersum  
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