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        Jaarverslag 2014 en 2015 
 

Bestuursverslag 
 

Algemene Inleiding 

 

De stichting is opgericht op 14 juli 2004 met als doelstelling: het in stand houden van 
de Heilig Hartkerk te Schiedam, met zijn culturele, historische en sociale waarden. 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 

* het verwerven van fondsen, ter besteding aan de restauratie en onderhoud 
van het kerkgebouw van de Heilig Hart Kerk 

 

* het ondersteunen van alle activiteiten die tot doel hebben het gebouw van de 
Heilig Hart Kerk in stand te houden 

 

en alle overige wettige middelen 
 
 

Samenstelling bestuur 
 

Gedurende de jaren 2014 en 2015 bestond het bestuur van de stichting uit de 
volgende leden: 
 

Jan Bekkers      Voorzitter en A-lid 
 

Jan Franken      Secretaris en A-lid 
 

Louis van Poppel Penningmeester en A-lid                                       
 

Jolanda Konings     A-lid 
 

Cokke Lansbergen     B-lid 
 
 
In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur van de stichting wordt 
gevormd door ten minste 3 en maximaal 5 A-leden en maximaal 2 B-leden. 
 

De A-leden zijn onafhankelijk van het parochiebestuur en hebben volledig stemrecht. 
De leden van het dagelijks bestuur worden uit de A-leden gekozen. 
De B-leden worden benoemd op voordracht van het parochiebestuur. Deze leden 
hebben volledig toegang tot de vergaderingen en volledig adviesrecht maar alleen 
stemrecht bij het wijzigen van de statuten. 
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 

 
 
 

Verantwoording over de uitgaven in de jaren 2014 en 2015 

 

2014 

 

Naast de laatste jaren fors gestegen bankkosten, zijn door de Stichting wederom de 
internetkosten t.b.v. de deelgemeenschap H. Hart in beide boekjaren 2014 en 2015 
voor haar rekening genomen.   
De Stichting nam ook de slotbetaling inzake de panelen(scherm) voor haar rekening. 
Evenals in 2015 namen wij ook in 2014 de kosten van twee Liduina ramen voor onze 
rekening. (zie ook pagina’s 8 en 9) 
 
 
 
2015 

 
In beide verslagjaren zijn gelden ter beschikking gesteld voor de realisatie van de 
nieuwe geluidsinstallatie. 
Voor de realisatie van voldoende warmtecomfort zijn in het voorste gedeelte van de 
kerk nieuwe warmtestralers bijgeplaatst. 
 
De door de Stichting bijgedragen kosten voor de Liduina beglazing vormde het slot 
voor de realisatie van deze prachtige kapel in het Liduina jaar. (zie ook pagina’s 8 en 
9) 
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Jaarverslag 2014 en 2015 

 

 

 

Jaarrekeningen 2014 en 2015 
 

BALANS per 31 DECEMBER  

 

     31 december  2015  31 december 2014 
 
ACTIVA 

 

Vorderingen       153      325 
 
 
Liquide middelen 
Rabobank, Rekening-courant         2.080    7.185 
Rabobank, Spaarrekening        33.000            35.000 
 
                                35.080          42.185 
 
             _______                              _____ 
 
Totaal             35.233         42.510 
                      ======            ====== 
 
 
 
 
PASSIVA 

 

Eigen vermogen           35.233        42.510 
 
 
 
 
 
 
 
             _______                              _____ 
 
Totaal             35.233         42.510 
                      ======            ======  
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 

 

 

Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2015 
 

FONDSENWERVING Werkelijk Werkelijk  

 2015 2014  

Baten uit eigen fondsenwerving    

- Jaarbijdragen leden Club van 100 5.945         2.833  

- Bijdrage Kerkbestuur 0 0  

- Eenmalige bijdragen leden voor het leven 0 0  

- Overige donateurs Club van 100 0 0  

- Overige inkomsten 0 0  

 5.945 2.833  

Kosten eigen fondsenwerving    

- Drukwerk  KvK en kosten mailing 13 266  
 

 

(0,0%) 0,0%)  

    

NETTO BATEN 5.932 2.567  

    

Rentebaten 153 325  

    

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 

DOELSTELLING 

6.085 2.892 

 

 

    

    

BESTEDINGEN 

 

Toegezegde subsidies heilig Hartkerk 

   

    

                                                                                               

- Bijdragen (zie specificatie blz 8) 12.696 4.862  

- Overige 666 632  

 13.362 5.494  

    

Uitvoeringskosten eigen organisatie  0 0  

    

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 13.441         5.494  

    

    

OVERSCHOT / TEKORT -3.618 -2.602  

 
Jaarverslag 2014 en 2015 



 7 

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

 

Algemeen 
Alle bedragen luiden in euro’s. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Alle activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Toegezegde subsidies worden in het jaar van toezegging in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 

Toelichting op de balans per 31 december 2014/2015 
Vorderingen 

De specificatie is als volgt: 

                   2015      2014 

Te ontvangen rente op beleggingsrekening 153 325 

Totaal 153 325 

 

 
Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht. 

   Totaal 

Stand per 31 december 2013   45.122 

Resultaat boekjaar 2014 

Resultaat boekjaar 2015  

  -2.612 

-7.277 

Stand per 31 december 2015   35.233 
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Jaarverslag 2014 en 2015 

 
 

Verleende subsidies aan de Heilig Hartkerk 

De specificatie is als volgt: 

 

 

                         

        2015            2014            

 

Bijdrage  paneel kerk                    1.150                

Geluidsinstallatie      1.076     2.122     

Liduina ramen      5.060   1.590 

Verwarming       6.560 

  

          

 

         ____________________________ 

Totaal        12.696  4.862           

 

 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 

De specificatie is als volgt: 

 

        2015  2014 

 

Bankkosten           191     225 

Kosten Internet Provider         475     407 

        -------------------------- 

Totaal            666                   632 
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Jaarverslag 2014 en 2015 

 

Meerjarenoverzicht 
De onderstaande tabel geef inzicht in het totaal van de activiteiten van de stichting sinds 

haar oprichting. 

 

FONDSENWERVING 

      

  Totaal 2015 2014 2004 - 

2013 

Baten uit eigen fondsenwerving      

- Bijdrage charitatieve fondsen  83.189             83.189 

- Jaarbijdragen leden Club van 

100 

 71.190 5.945 2.833 62.412 

- Bijdrage Kerkbestuur  20.000   20.000 

- Leden voor het leven Club van 

100 

 8.100   8.100 

- Bijdrage bedrijfsleven  73.900   73.900 

- Overige donateurs Club van 100  26.672   26.672 

- Overige inkomsten     5.309    5.309 

                                                                                     288.360 5.945 2.833 279.582 

Kosten eigen fondsenwerving      

- Drukwerk  596 13 266 317 

(Kosten eigen fondsenwerving in 

% van baten uit eigen 

fondsenwerving) 

 0,1%   0,1% 

           

NETTO BATEN  287.764 5.932 2.567 279.265 

      

Rentebaten  9.349 153 325 8.871 

           

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 

DOELSTELLING 

 297.113 6.085 2.892 288.136 
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BESTEDINGEN 

 

 

 

Jaarverslag 2014 en 2015 

  Totaal 2015 2014 2004- 

2013 

Toegezegde subsidies Heilig 

Hartkerk 

     

- Groot onderhoud      233.987 0 0 233.987 

- Giften aan H.Hartkerk  20.895 12.696  4.862 6.807 

  254.882 12.696 4.862 240.794 

      

Uitvoeringskosten eigen 

organisatie 

 3.329 666 632         2.220 

           

TOTAAL BESTEED AAN 

DOELSTELLING 

 258.211 13.362 5.494 243.014 

         

           

SALDO  35.233 

 

-7.277 -2.602 45.122 

      

 

 

 

 

         

 
 
 

 

 

 

 
  



 11

 

Jaarverslag 2014 en 2015 
 

Sociaal Maatschappelijke activiteiten 
In zowel kerkgebouw als pastorie is in 2014 en 201 5een reeks van sociale en 

culturele activiteiten georganiseerd. We noemen hier: 

 

Activiteiten in 2014 
 
In kerkgebouw en pastorie is in 2014 een reeks van sociaal-maatschappelijke en 

culturele activiteiten georganiseerd. Te noemen valt: 
 

Om de onderlinge band in de wijk te verstevigen is er sinds jaren de maandelijkse 

wijklunch in de zaal van de pastorie. Met een groep van rond de 20 mensen wordt er 

samen een warme lunch genuttigd. De mensen genieten niet alleen van de dis, maar 

zeker zoveel van elkaars gezelschap aan tafel. Een ieder die wil, kan deelnemen aan de 

wijklunches.  

 

Gedurende het seizoen 2014 – 2015 deden acht leerlingen van scholengemeenschap 

Spieringshoek hun maatschappelijke stage bij de Heilig Hartkerk. Zij hielpen vooral met 

praktische zaken zoals de kerstversiering aanbrengen, de rommelmarkten en de 

speurtochten.  

 

Op 15 januari zijn nieuwe glas-in-loodpanelen in de Liduinakapel ingezegend door 

pastor Coert Biesjot. Deze panelen vormden fase-2 van de verfraaiing van de 

Liduinakapel. 

 

Op de zondag voor Pasen zijn er door de kinderen zo’n 50 Palmpaasstokken gebracht 

aan ouderen en zieken in de wijk. Veel mensen zijn blij verrast of ontroerd door het 

gebaar.  

 

Opnieuw zijn er in 2014 in de zaal van de pastorie cursussen kunstgeschiedenis gegeven 

door docente Lilian Boes. Op het programma stonden onderwerpen als: Landart, Arte 

Povera, Utopia en tijdelijke architectuur.  

Ook was er de cursus Muziekgeschiedenis in de pastorie, verzorgd door Gertrude 

Egbers. Deze keer stonden centraal: moderne muziek – Schönberg en het 

twaalftoonstelsel, het serialisme en minimal music – en het thema: Van liederen en 

liedkunst.  

 

De Zonnebloem organiseerde in 2014 diverse middagen voor ouderen en zieken in de 

zaal van de pastorie. Zo was er in april de Lentemiddag en in december de Kerstviering. 

 

Op verschillende vrijdagavonden door het jaar zijn er in de pastorie filmavonden. De 

pastorie is dan echt de huiskamer van de wijk. Onder het genot van een kleine 

versnapering wordt een film bekeken en na afloop samen nog wat nageborreld.  
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 

 

Maandelijks is er een brievenschrijfactie voor Amnesty International om te pleiten voor 

gewetensgevangen en voor een eerlijk juridisch proces.  

 

Zoals elk jaar was er in april en in de maand oktober een kledinginzamelingsactie voor 

Mensen in Nood. Een ieder kan gebruikte kleding en ander textiel afgeven bij de 

pastorie.  

 

Ruim 200 kinderen van de groepen 3 en 7 van drie basisscholen, doen in het voorjaar in 

onze kerk de inmiddels bekende en populaire Speurtocht door de Kerk. Zij maken 

kennis met de architectuur, de symboliek, het orgel, liturgie en historie van de Heilig 

Hartkerk. De groepjes die met foto’s op zoek gaan naar de verschillende posten in de 

kerk, worden begeleid door een ouder. De speurtocht blijkt steeds weer leuk en 

leerzaam voor jong en oud.   

 

Op 1 en 23 april is er onder de titel Buurten in Zuid een bijeenkomst met ontmoeting 

met bewoners van Panoramaflat I en II. De verschillende instellingen van de wijk, 

waaronder de H. Hartkerk presenteerden zich en de bewoners vertelden over hun 

wensen, wisselden ervaringen uit en leerden wat de instellingen hen te bieden hebben.   

 

Op 27 juni werden twee schilderingen van de hand van kunstenaar Jeroen Staal onthuld. 

Het betroffen de eerste twee panelen in de vier bogen van het kunstscherm, dit keer aan 

de altaar-zijde. Met de panelen wordt de Apocalypsschildering van Wim Adolfs voltooid. 

Jeroen Staal schilderde de twee ontbrekende Plagen en de Eindtijd, het Laatste Oordeel 

en een blik op het Hemelse Jeruzalem met de Boom des Levens. De moeite waard om 

eens nader te bekijken! 

 

Zaterdag 13 september opende de Heilig Hartkerk haar deuren voor Open 

Monumentendag. Bezoekers kregen een rondleiding, uitleg over de bouw van de kerk en 

de wijk, verhalen over de onderduikers in de kerk die bij een razzia wilden ontkomen 

aan de ‘arbeitseinsatz’ in Duitsland. Natuurlijk was er ook uitleg over de 

Apocalypsschildering van Wim Adolfs en de schilderijen van Jeroen Staal in het 

kunstscherm die een completering vormen op de muurschildering van Adolfs. Voor 

kinderen is er gelegenheid een korte speurtocht te doen.  

 

Op 12 april en 11 oktober werden de traditionele rommelmarkten gehouden. Zo’n 30 

vrijwilligers zijn hier bij actief en zetten zich in door spullen op te halen, uit te zoeken, te 

verkopen en op te ruimen of dragen zorg voor de catering tijdens de rommelmarkt. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan de in stand houding van de Heilig Hartkerk.  

 

Op 4 oktober gingen de deuren van de Heilig Hartkerk voor de vijfde maal wijd open 

voor alle dieren en hun baasjes in de bijzondere Dierendag-Franciscusviering. Dit maal 

was er rond deze dag een verhalenwedstrijd. Na de viering, die achterin de kerk 

plaatsvindt, zijn er voor jong en oud activiteiten en kunnen dieren met hun baasje een 

speciale zegenwens ontvangen.   
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Jaarverslag 2014 en 2015 
  

 

De zondag voor kerstmis is er de Kerstlichtjestocht voor kinderen. De tocht begint bij 

molen De Nolet waar iedereen een lichtje krijgen uitgereikt. De stoet gaat door de 

sfeervol verlichte straten van de Gorzen en eindigt bij de kerststal in de kerk. Onderweg 

komen de kinderen figuren uit het kerstverhaal tegen. De kinderen worden uitgenodigd 

een speelgoedje mee te nemen bestemd voor kinderen in noodgebieden.  

 

Speelgoed dat werd ingezameld in december ging via Actie Schoenendoos naar kinderen 

in noodgebieden. Het wat grotere speelgoed, niet geschikt om in een door de kinderen 

versierde schoenendoos te verzenden, ging naar Stichting Net Niet Genoeg in Schiedam-

Noord.  

 

In de weken voor kerstmis werden ook houdbare levensmiddelen ingezameld ten 

behoeve van de Voedselbank. De levensmiddelen zijn gebracht naar de Voedselbank in 

Schiedam-centrum. 

 

Vier maal per jaar komt de gehele Jozefschool lopend naar de Heilig Hartkerk voor de 

viering die het begin en afsluiting van het jaar markeren en voor de Paas- en 

Kerstvieringen. De Sint Willibrordusschool komt naar de kerk met Kerstmis en Pasen en 

de wat verder gelegen Sint Bernardusschool komt met Kerstmis naar de Heilig Hartkerk. 

Deze momenten staan garant voor een ‘uitverkocht huis’.  
 

In het najaar kreeg de kerk een nieuwe geluidsversterker voor de spraakinstallatie, 

mogelijk gemaakt door de Stichting. De oude bleek na grondig onderzoek, versleten. Het 

geluid in de kerk is dankzij de installatie zeer helder en sprekers zijn goed verstaanbaar.  
 

Op 16 april is burgemeester Lamers toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van 

onze Stichting. De burgemeester bezocht ter kennismaking een vergadering van het 

stichtingsbestuur en nam een kijkje in de kerk en het souterrain. 
 

Nadere informatie over alle activiteiten in en om de Heilig Hartkerk is ook te vinden op: 

www.heilighartkerk.nl 
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 
 

 

In kerkgebouw en pastorie is in 2015 een reeks van sociale en culturele 

activiteiten georganiseerd. We noemen hier: 
 

 

Gedurende het seizoen 2015 – 2016 deden negen leerlingen van scholengemeenschap 

Spieringshoek hun maatschappelijke stage bij de Heilig Hartkerk. Zij hielpen vooral met 

praktische zaken als de kerstversiering aanbrengen, de rommelmarkten en de 

activiteiten voor kinderen, zoals Palmpaasstokken maken. 

 

Op verschillende vrijdagavonden door het jaar zijn er in de pastorie filmavonden. De 

pastorie is dan echt de huiskamer van de wijk. Onder het genot van een kleine 

versnapering wordt de film bekeken en na afloop samen nog wat geborreld.  

 

Voortgekomen uit een wijkenquête, is nu al jaren de wijklunch een vaste, maandelijkse 

activiteit in de zaal van de pastorie. Met een groep van rond de 25 mensen wordt er 

samen een warm lunch genuttigd. Een kleine ploeg vrijwilligers kookt, serveert en wast 

af. De mensen genieten van de dis en van elkaars gezelschap aan tafel.  

 

Gedurende het jaar zijn diverse koren te gast in de Heilig Hartkerk. Zo bracht de  

Oostercantorij op 31 mei muziek uit de Renaissance en Barok ten gehore.  

 

Opnieuw was er in april en in de maand oktober een kledinginzamelingsactie voor 

Mensen in Nood. Via berichten in de lokale media wordt een ieder uitgenodigd gebruikte 

kleding en ander textiel af te geven bij de pastorie.  

 

Op woensdag 1 april was er in de Heilig Hartkerk een lezing rond de Matthäus Passion 

van J.S. Bach. Naast geluidsfragmenten uit de Matthäus Passion werden op het kerkorgel 

enkele passages en kenmerkende muzikale aspecten voorgespeeld en uitgelegd.  

 

Op de zondag voor Pasen zijn er door de kinderen zo’n 40 Palmpaasstokken gebracht 

aan ouderen en zieken in de wijk. De ontvangers zijn zonder uitzondering blij, verrast of 

ontroerd met deze attentie en deze traditie.  

 

Op 2 juli 2015 was de feestelijke diploma-uitreiking van de 5Havo-leerlingen en 6VWO-

leerlingen van Scholengemeenschap Spieringshoek. Vanwege de verbouwing in de 

school, kon de diploma-uitreiking niet in de aula plaatsvinden. Door de markante stijl 

van ons kerkgebouw en de bijzondere aankleding door twee kunstdocenten, werden de 

feestelijkheden extra luister bijgezet.  

 

Weer was er in 2015 van alles te beleving in de cursus kunstgeschiedenis van Lilian 

Boes. Fotografie die niet is wat het lijkt, de kunst in Wenen rond het jaar 1900 en de 

grote hoogte waarnaar kunstenaarsechtparen elkaar doen stijgen. Ook de collectieve  
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 
 

 

gektes die ten grondslag liggen aan de vele nutteloze bouwwerken die zijn neergezet, 

kwamen aan de orde.  

De belangtelling voor de cursus was weer groot.  

 

De Zonnebloem organiseerde in 2015 diverse middagen voor ouderen en zieken in de 

zaal van de pastorie. Er was muziek, een hapje en een drankje, alles verzorgd door 

vrijwilligers.  

 

Op 11 april en 17 oktober werden de traditionele rommelmarkten gehouden. Naast 

boeken, snuisterijen, huisraad en andere mooie spulletjes, was er dit keer bij de 

koffiestand ook soep te koop. Soep, gemaakt van tomaten uit de pastorietuin. Biologisch 

dus! De opbrengst van de rommelmarkt komt geheel ten goede aan het in stand houden 

van de kerk.    

 

Maandelijks is er een brievenschrijfactie voor Amnesty International om te pleiten voor 

gewetensgevangen en voor een eerlijk juridisch proces.  

 

Ook in 2015 komen zo’n 200 kinderen van de groepen 3 en 7 van drie basisscholen, naar 

de kerk voor de inmiddels bekende en populaire Speurtocht door de Kerk. Zij maken 

kennis met de architectuur, de symboliek, het orgel, Liduina, liturgie en historie van de 

H. Hartkerk. De groepjes gaan onder begeleiding van een ouder aan de hand van foto’s 

op zoek naar de posten in de kerk. Steeds weer blijkt het een leuke en leerzame activiteit 

voor jong en oud.    

 

Op 22 september was er een avond waarin scheepswerf De Gusto centraal stond. Er 

waren sprekers die vanuit hun kennis of ervaring, veel wisten te vertellen over de 

scheepswerf die tot midden jaren 70 beeldbepalend was voor de Gorzen. Aanleiding was 

de heropening van de Westerhavenbrug aan de Willemskade, destijds aan Schiedam 

geschonken door De Gusto.  

 

Wederom gingen op 4 oktober de deuren van de Heilig Hartkerk wijd open voor alle 

dieren en hun baasjes in de bijzondere Dierendag-Franciscusviering. Dit maal voor de 

zesde keer. Na de viering die achterin de kerk plaatsvindt, zijn er voor jong en oud 

activiteiten en kunnen dieren met hun baasje een speciale zegenwens ontvangen.   

 

Op 14 oktober werden de laatste glas-in-loodpanelen in de Liduinakapel feestelijk 

ingezegend. De kapel is nu geheel omgeven door de glas-in-lood kunstwerken. De 

panelen zijn alle van de hand van Henk van Kooy. De verfraaiing van de Liduinakapel is 

geheel tot stand gekomen door vrijwillige bijdragen en giften.  

Ook zijn diezelfde periode de laatste twee panelen van het kunstscherm voltooid en 

ingezegend. De schilderingen, passend in de vier bogen van het kunstscherm aan de 

altaar-zijde, zijn vervaardigd door kunstenaar Jeroen Staal en verbeelden de vier  
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Jaarverslag 2014 en 2015 
 
 

 

ontbrekende taferelen van de in de jaren 30 geschilderde grote Apocalypsschildering 

van Wim Adolfs. 

 

Op zondag 20 december was er de Kerstlichtjestocht voor kinderen. De tocht begint bij 

het invallen van de schemering bij molen De Nolet. Iedereen krijgt een lichtje uitgereikt. 

De stoet gaat door de sfeervol verlichte straten van de Gorzen en eindigt bij de kerststal 

in de kerk. Onderweg komen de kinderen personen uit het kerstverhaal tegen. De 

kinderen worden uitgenodigd een speelgoedje mee te nemen voor kinderen in 

noodgebieden.  

 

Speelgoed dat werd ingezameld in december ging via Actie Schoenendoos naar kinderen 

in noodgebieden. De wat grotere stukken speelgoed, niet geschikt om in een door de 

kinderen versierde schoenendoos te verzenden, ging naar Stichting Net Niet Genoeg in 

Schiedam-Noord. Deze stichting organiseert Net Niet Genoeg Dagen waar mensen met 

een krappe beurs kleding, speelgoed en woonaccessoires kunnen uitzoeken.  

In de weken voor Kerstmis werden ook houdbare levensmiddelen ingezameld ten 

behoeve van de Voedselbank. De levensmiddelen zijn gebracht naar de Voedselbank in 

Schiedam-centrum waar men zeer blij was met de extra bijdrage voor de 

voedselpakketten.  

 

In maart 2015 zijn vooraan in de kerk nieuwe straalkachels aangebracht. De 

Vriendenstichting heeft bijgedragen aan deze nieuwe, energiezuinige kachels.  

   

Nadere informatie over alle activiteiten in en om de Heilig Hartkerk is ook te vinden op: 

www.heilighartkerk.nl 

 

 

 

 


