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Inleiding  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Kunst & Cultuur Grote Kerk Vianen van het jaar 2018.  

Het verslag omvat de samenstelling van het bestuur, de beschrijving van de door het bestuur en de 

werkgroepen verrichte werkzaamheden en een financiële verantwoording, dit laatste in de vorm van 

de jaarrekening. 

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd en goedgekeurd door de heren J.M. ter Haar en de A.J. Spoor, 

kerkrentmeesters. Deze goedgekeurde verklaring als bijlage opgenomen in dit jaarverslag.  

Na het bestuursverslag zijn de jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen opgenomen.  

Samen geven de verschillende onderdelen van dit jaarverslag een goed overzicht van de activiteiten 

die onder de paraplu van de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen worden ontplooid.  

 

Hoogachtend, namens het bestuur 

 

M. Versluijs-Helder  

Secretaris 
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1  Bestuursverslag 

Vanuit Vianen en (verre) omstreken kan de Grote Kerk rekenen op steeds meer bezoekers. Met het 

dubbeldeks grafmonument van de Brederodes en de prima akoestiek trekt de Grote Kerk een 

gevarieerd publiek. De aanwezigheid van grote beeldschermen in de kerk vergroot de 

verhuurmogelijkheden.  

Uit het gevarieerde aanbod noemen wij de tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en rondleidingen. 

Op 8 november 2018 was er een informatie- en dankceremonie in verband met de vrijlating na 9 jaar 

opsluiting van de christelijke Asia Bibi uit Pakistan, met medewerking van Chr. Jongerenkoor 

Jigdaljahu in de Grote Kerk in Vianen.  

                                                                                                                                                                                         Foto: J.S.vdLeij   

Gastsprekers waren o.a.: 

•Jan Dirk van Nifterik, Directeur van de Stichting Hulp Vervolgde Christians 

•Saif-ul-Malook, advocaat van Asia Bibi  

•Sajid C., project leider in Pakistan  

•Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP  

•Peter van Dalen, Lid van het Europees parlement voor de ChristenUnie-SGP 

 

Saif-ul-Malook ontving ook de 1ste HVC Award voor zijn inzet voor Asia Bibi in de afgelopen jaren. 

Het was een zeer drukke en 

indrukwekkende ontmoeting met nationale 

en internationale film- en schrijvende pers; 

RTL-NIEUWS, BBC, SkyNews, Telegraaf, etc. 

 

                                                                       

 

 

Foto: J.S.vdLeij 
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Dit alles wordt mogelijk gemaakt met hulp van vele vrijwilligers. De Stichting heeft geen betaalde 

medewerkers in dienst. Als bestuur zijn wij de vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk. Zonder hun inzet 

zijn de meeste activiteiten niet mogelijk. 

 

Vergaderingen 

In totaal vergaderde het bestuur 9 keer, waarvan 2 keer met een afvaardiging van de 

kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk, en 2 keer met vertegenwoordigers van de 3 

werkgroepen; Muziekpodium, Open Kerk en Kerk en Kunst. 

Daarnaast hebben bestuursleden deel uitgemaakt van het overleg betreffende het Waterjaar. In dit 

kader zijn diverse activiteiten georganiseerd in de Grote Kerk. Die zijn beschreven in de verslagen van 

de werkgroepen.  

Ook met de Stichting Stedelijk Museum Vianen worden er goede contacten onderhouden op het 

gebied van informatie-uitwisseling, rondleidingen en exposities.  

De financiën zijn goed op orde en geven vertrouwen voor de toekomst. Een financieel jaarverslag 

vindt u op pagina XX van dit verslag. 

 

Bestuurssamenstelling 2018 

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Henk Klein Kranenburg voorzitter 

Marjan Versluijs secretaris 

Inge Ligthart Schenk penningmeester 

Leo Noordzij  coördinator 

Sjaak van der Leij bestuurslid 

 

Dank ! 

Graag willen wij alle personen en instellingen die ons werk mogelijk maken met een persoonlijke 

inzet of subsidie bedanken. De inzet en bijdragen van zoveel instellingen en vrijwilligers, voor wie 

niets te veel is, geeft het bestuur de overtuiging dat we op het goede spoor zitten. Het aanbod 

voorziet niet alleen in een behoefte maar wordt ook door velen gedragen. Waarvoor dank! 
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2  Werkgroep Muziekpodium 

De werkgroep Muziekpodium kijkt met gemengde gevoelens terug op 
het jaar 2018. In totaal werden tien concerten geprogrammeerd en 
uitgevoerd, stuk voor stuk van hoge kwaliteit, maar met sterk 
wisselende bezoekersaantallen. In totaal mochten we 882 
muziekliefhebbers verwelkomen. Beduidend minder dan vorig jaar. 

 
Artistiek leider Reitze Smits voerde na zijn succesvolle Bach-serie dit 
jaar een romantisch orgelconcert uit met werk van Brahms, Händel en 
Mendelssohn. De publieke belangstelling viel tegen. 

 
Daarentegen was de eindejaar uitvoering van de Kathedrale 
Koorschool Utrecht een groot succes. Onder grote belangstelling lieten 
Wouter van Belle en Gerard Beemster, geholpen door de goede 
akoestiek van de Grote Kerk van Vianen, horen waartoe het Utrechts 
koor in staat blijkt te zijn. 
 
Een ander hoogtepunt vormde het optreden van Barok-strijkorkest 
Sarabanda met de Goudse organist Gerben Budding. Hun optreden 
tijdens het 4e zomerconcert galmde nog lang na onder het publiek. 

 
Het jaarprogramma sloot met een voorlopig laatste optreden van 
projectkoor Capella Vianen. Een prachtige uitvoering van Händel's 
Messiah, begeleid door Accademia Amsterdam, organist Bob van der 
Linde en dirigent Reitze Smits. 
 
Een jaar ook met hulp van twee vermogensfondsen. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het kfHein Fonds. En niet te vergeten 
natuurlijk de jaarlijkse garantstelling van de Gemeente Vianen, een 
trouwe groep adverteerders en onze donateurs. Met hen slaagden we 
er in een gevarieerd programma van hoge kwaliteit te realiseren. 
 
Financieel leed Muziekpodium in 2018 een verlies van ruim € 2.700,=. 

Helaas meer dan werd begroot. Reden voor de werkgroep om nog een 

kritisch naar de ambities te kijken.  

Voor 2019 zal vooral de publiciteit meer aandacht moeten krijgen. Het 
aantal zomerconcerten gaat terug naar vier. Verder zal naast het 
jaarlijkse orgelconcert en het Requiem van Fauré, uitgekeken worden 
naar muzikale uitdagingen die een groter publiek trekken. 

 
De samenwerking met orgelcommissies in Culemborg en Wijk bij Duurstede, onder de titel ‘Orgels 
aan de Lek’, wordt voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. 
 

Wij bedanken de Gemeente Vianen, onze donateurs, vermogen fondsen en 

de onmisbare adverteerders voor hun bijdragen. Zonder hen zit er geen 

muziek in de kerk. 

 

 

 

Zondagmiddag 

6 mei 2018 

Water and Fire, Händel 

 
Zondagmiddag 

1 juli 2018 

Kathedrale Koorschool Utrecht 

 
Zaterdag 

7 juli 2018 

Saxofoon en Orgel 

 
Zaterdag 

21 juli 2018 

Sopraan en Orgel 

 
Zaterdag 

4 augustus 2018 

Hobo en Orgel 

 
Zaterdag 

18 augustus 2018 

Strijkorkest 

Sarabanda , kist- en 

hoofdorgel 

 
Zaterdag 

1 september 2018 

Blokfluit en Orgel 

 
Zaterdag 

20 oktober 2018 

Orgelconcert met 

Romantische 

muziek 

 
Zaterdag 

24 november 2018 

Eindhovens Kamerkoor 

 
Zaterdag 

15 december 2018 

Messiah van 

Händel mmv 

Capella Vianen 
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3  Werkgroep Open Kerk 2018  

Wederom dankzij de inzet van medewerkers van het Stedelijk Museum Vianen kon de kerk in de 

periode 27 april (Koningsdag) tot en met 10 oktober (Paardenmarkt) worden opengesteld voor 

bezoekers op de woensdag- vrijdag- zaterdag- en zondagmiddag.  

Circa 3.200 bezoekers hebben van deze openstelling gebruik gemaakt. Onder dit aantal zijn ook 

personen uit een aantal landen binnen en buiten Europa. Een exact getal hiervan is moeilijk te geven. 

Alleen uit het gastenboek blijkt waar bezoekers vandaan komen en dat tekent lang niet iedereen.  

De lijst van vrijwilligers, inclusief museummedewerkers telde 34 namen. Per openstelling zijn drie 

medewerkers in de kerk aanwezig, één en ander wordt in een rooster geregeld. Dat rooster overlapt 

het hele seizoen. Het is met de huidige bezetting niet mogelijk om tot een ruimere openstelling te 

komen, hiervoor zijn meer medewerkers nodig. Het is wel mogelijk om zowel binnen als buiten het 

seizoen van openstelling een rondleiding te krijgen op andere tijden. Dit kan worden geregeld via het 

secretariaat of via de balie van het museum. Er wordt dan een medewerker opgeroepen. Van deze 

mogelijkheid is diverse malen gebruik gemaakt. De door de Historische vereniging „Het Land van 

Brederode” georganiseerde stadswandeling hebben vrijwel altijd een bezoek aan de kerk in de route 

opgenomen.  

Ook afgelopen seizoen hebben enkele scholieren in het kader van de maatschappelijke stage (MAS) 

deelgenomen aan de activiteiten van de werkgroep tijdens openstellingen.  

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit de dames Kluit-Roozen, Van Elk-den Hertog en de heren 

Kluit en Brouwer. De heer Kluit is penningmeester, mevrouw Kluit is secretaris en de heer Brouwer 

neemt de functie van voorzitter waar.  

De opbrengst van de giften komt ten goede aan de restauratie van het altaar retabel. Dit jaar is voor 

dat doel € 2.500,00 overgemaakt. 

Aantal bezoekers in grafiekje. 

In grafiekvorm het gemiddeld aantal bezoekers per openingsmiddag. De blauwe staafjes geven 

de gemiddelden aan zonder correctie van topdagen zoals Koningsdag, Open Monumentendag en 

Paardenmarkt. De oranje staafjes geven de gemiddelde aantallen voor ‘gewone’ openingsdagen. 
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Al met al kunnen we concluderen dat het een redelijk succesvol jaar is geweest, zelfs zonder een 

topper als de Sleepbootdagen. 

Dat belooft dus wat voor 2019. 
 

Hans Kluit  

Werkgroep 

Open Kerk 

1 januari 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: J.S.vdLeij 

 

 

 

 

Foto: J.S.vdLeij 



 
 

 
Jaarverslag 2018 Stichting Kunst en Cultuur  9 

4   Werkgroep Kerk en Kunst 2018 

De werkgroep Kerk en Kunst bestaat nu 16 jaar en maakt sinds 2012 deel uit van de Stichting Kunst 

en Cultuur Grote Kerk Vianen. In 2018 zijn verschillende tentoonstellingen gerealiseerd. 

1. Januari – April (Pasen):  

Foto impressies over “Nieuw Leven”, geïnspireerd vanuit de lijdenstijd naar Pasen en georganiseerd 

door leden van de Protestantse Gemeente Vianen.  

2. 20 april - half oktober:   

Aquarellen van Gerard van Straten met als thema “Langs de Lek”. Een 

onderwerp dat goed aansloot bij het thema van de gemeente Vianen dit 

jaar: het “waterjaar”. 

3. half oktober- 20 december:  

Met een foto impressie verzorgd door de werkgroep werden foto’s 

getoond van Russische kerken en basilieken. 

4. 21 december – Nieuwjaar 

De laatste tentoonstelling van 2018 stond in het teken van de geboorte van Jezus. Kerstgroepen uit 

de verzameling van Clary Houtzager en Cors de Kruijk kregen een plaats in de kerk. In het 

tentoonstellingsgedeelte waren schilderijen van de geboorte van Jezus door Elly Steehouwer te 

bewonderen.  

 
Foto: Digitale stad Nieuwegein 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5anVpJjjAhUGbVAKHc8kBuEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pen.nl%2Fartikel%2Fexpositie-kerststalletjes-op-de-kunstzolder-van-museum-warsenhoeck&psig=AOvVaw24bRCAkJoCcCnl5LbSlt8r&ust=1562227327189012
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5  Jaarrekening 2018    

De stichting heeft als statutaire doelstelling het in stand houden van het Grafmonument van 

Reinoud III in de Grote Kerk van Vianen. Daartoe heeft zij een voorziening in de balans 

opgenomen om in de toekomst niet alleen afhankelijk te zijn van fondsen en giften waar 

onderhoud en restauratie aan het monument noodzakelijk zijn. Bij opheffing van de stichting 

vervalt het saldo van de voorziening aan de eigenaren van het kerkgebouw. 

De stichting heeft echter ook een maatschappelijke doelstelling. Het gaat daarbij vooral om 

het bevorderen van het culturele leven in Vianen en zijn omgeving. Daartoe is de stichting 

opgericht die het werk coördineert van de 3 werkgroepen, en het kerkgebouw verhuurt aan 

derden. Op basis van een begroting worden baten en lasten van alle activiteiten beoordeeld 

en in balans gebracht met beide doelstellingen. 

Twee hoogtepunten vielen te noteren. In februari werd de kerk verhuurd voor opnamen van 

Nederland Zingt. Inmiddels zijn veel van die opnamen door de EO uitgezonden. In november 

werd de kerk beschikbaar gesteld aan de stichting Hulp Vervolgde Christenen. De dankdienst 

voor de vrijlating van de Pakistaanse Asia Bibi werd goed bezocht, vergde veel 

veiligheidsvoorzieningen en kreeg internationaal ruim aandacht. 

De verbeterde website kon na veel voorbereidingen eindelijk in gebruik worden genomen. 

De financiële resultaten over 2018 zijn goed te noemen. Na dotatie aan diverse interne 

fondsen,  bleef een bescheiden bedrag over ter toevoeging aan de algemene reserve.  

De voorziening Oranjeconcert 2019 betreft het overschot aan beschikbaar gestelde 

middelen door sponsoren en is beschikbaar voor de organisatie van het eerstvolgende 

Oranjeconcert in de Grote Kerk van Vianen. 

De vraag naar het kerkgebouw als conferentie-, expositie- of concertlocatie steeg opnieuw.  

In 2018 mocht de stichting in totaal 8.704 bezoekers begroeten. 
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Cijfers Kalenderjaar 2018   
 

Resultatenoverzicht Kosten Opbrengsten 

Resultaat uit activiteiten   €              3.383,49  
   
Nog te ontvangen facturen  €                 300,00   €                  600,00  

Dotatie voorziening praalgraf  €              1.263,35   €                             -    

Dotatie Oranjeconcert 2019      €               1.028,38   
Dotatie voorziening orgels  €                  600,00   
Rentebaten  €                             -     €                      5,48  

Resultaat stichting 2018   €                  797,24  
   
   

Balans 1 januari 2018 31 december 2018    
Activa     

Vast      €                            -         €                            -    

Debiteuren      €                            -         €               2.736,65  

Liquide middelen      €           22.872,23       €             26.261,20  

Totaal activa  €            22.872,23   €            28.997,85  

   
 Passiva      

Algemene reserve  €                  7.520,19   €                  8.253,57  

Voorziening grafmonument  €                  7.568,66   €                  8.832,01  

Voorziening Oranjeconcert 2018-2019  €                  3.750,00   €                  4.778,38  

Voorziening instrumenten  €                   2.700,00   €                  3.300,00  

Crediteuren  €                     600,00   €                  3.036,65  

Resultaat  2017 | 2018  €                     733,38   €                     797,24  

Totaal passiva  €               22.872,23   €                28.997,85  

 
In 2018 werd ruim sponsorgeld ontvangen voor de organisatie van het Oranjeconcert (OC). De 
resterende middelen zijn toegevoegd aan de voorziening voor de continuïteit van dit evenement. 
Het Oranjeconcert is een samenwerkingsverband tussen CWM De Gouwestem en de Stichting Kunst 
en Cultuur Vianen. 
 

De eigenaar van het gebouw zal bij de komende renovatie van het koorvak van de kerk een beroep 
doen op een deel van onze middelen. 
 

Het jaarverslag over 2018 is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat: 
 kunstencultuur@grotekerkvianen.nl  
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Bijlage  Kasverklaring 

 

 


