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Beste Vrienden en Vriendinnen van Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen. 

 

In deze nieuwsbrief praten wij (leden bestuur en adviesraad van de stichting) u graag bij over het rei-
len en zeilen van de stichting: waarmee zijn wij bezig? Wat verwachten we van u? 

 

Jaarverslag 2018  

Met deze nieuwsbrief sturen wij u ons jaarverslag over 2018 als bijlage mee. We doen daarin verslag 
van de activiteiten van het bestuur en de adviesraad. We vatten samen: 

In het jaarverslag leest u over onze betrokkenheid bij het realiseren van het driejarenplan van de Ont-
moetingskerk – een plan van katholieken en protestanten samen. Dit plan vind je terug op de website 
van de parochie: www.ontmoetingskerk.net, onder het kopje ‘onze kerk, visie’. 

U leest ook over het beleidsplan van onze stichting dat december vorig jaar werd vernieuwd. U vindt 
dat beleidsplan op de website van de stichting www.johannes-jacobus-nijmegen.nl, onder de tab 
Downloads. 

U leest dat in 2018 werd gestart met het werven van externe fondsen, en de resultaten die daarmee 
intussen werden behaald. We noemen: het verlichtingsplan van het Ted Felen kunstwerk in de kerk, 
en de bijdrage aan de bezinningstuin die in 2018 rond de kerk werd aangelegd. 

U leest dat de stichting zelf over een fonds beschikt, waaruit de Ontmoetingskerk kan ‘tappen’ voor 
activiteiten die zij van belang voor de wijk en de levendigheid van de Ontmoetingskerk vindt, maar 
waarvoor feitelijk vanuit de parochie zelf geen geld beschikbaar is. 

U leest dat de stichting in 2018 ruim € 58.000,- bijdroeg aan de kosten van de Ontmoetingskerk. 

Tot slot leest u in ons jaarverslag 2018 dat de stichting inmiddels een eigen vermogen heeft opge-
bouwd van ongeveer € 240.000,-. 

 

Bestuurssamenstelling  

In 2018 overleed onze voorzitter de heer Jacques Janssen. Een groot verlies voor de stichting, voor de 
Ontmoetingskerk. 

De zittende bestuursleden hebben op 29 april jl. over de ontstane situatie nagedacht en met instem-
ming van de adviesraad en met inachtneming van de statuten tot de volgende herschikking van taken 
besloten: 
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Functieverdeling bestuur: 

Voorzitter: de heer Paul Keizers 
Secretaris: de heer Wim Koopmans 
Penningmeester: de heer Marc van Dreumel 

Vacatures bestuur en adviesraad: een dringend beroep op u 

Zowel het bestuur als ook de adviesraad hebben dringend behoefte aan uitbreiding. Het bestuur ziet 
zich graag uitgebreid met 2 personen. Ook de adviesraad ziet zich graag uitgebreid met meerdere 
personen (maximale samenstelling 15). 
Op de website vindt u onder tab ‘Downloads’ het ‘Reglement Adviesraad’, waarin de werkzaamhe-
den van de raad zijn beschreven. 
Wilt u graag meedenken over de wijze waarop onze stichting kan bijdragen aan de Ontmoetingskerk? 
Doe dan mee. 

We doen een dringend beroep op u allen (mannen en vrouwen) om serieus na te denken of toetre-
ding tot bestuur of adviesraad u aanspreekt. Het gaat om een maximale ‘belasting’ van hooguit 3 tot 
4 vergaderingen per jaar. Voor eventuele vragen over toetreden of beschikbaarstelling kunt u zich 
wenden tot voorzitter de heer Paul Keizers (0620217914 of paul@keizers-teunissen.nl). 
U bent van harte welkom. 

Voor alle vacatures geldt als aanmelding: briefje naar het secretariaat, of een mailtje via de website, 
of een telefoontje naar de secretaris. Zie het brievenhoofd hierboven. Graag uw reactie voor eind 
juni. 

Namens het bestuur, 

en de onderstaande, huidige leden van de Adviesraad 

Marianne van Loon. 

Emmanuel Gerritsen,  

Jan van Loon  

Paul Keizers 

voorzitter a.i. 
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