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Beste vriend, vriendin van de stichting Johannes & Jacobus Nijmegen.

Overlijden voorzitter
Voor zover u het niet hebt meegekregen: onze voorzitter Jacques Janssen is 6 september jl. overleden, plotseling. Het was een grote schrik dit te vernemen, meer nog voor zijn familie, die niet
de gelegenheid kreeg afscheid van elkaar te nemen. Op onze website is een in memoriam opgenomen. Goed om nog eens te lezen wat voor een veelzijdig mens Jacques was; wat zullen we
hem missen.
http://www.johannes-jacobus-nijmegen.nl/Downloads.html

Jaarverslag 2017
Ook in 2017 hielden we ons bezig met het inzamelen van geld en het meedenken over de toekomst
van de Ontmoetingskerk. Een besluit van belang was dat het stichtingsbestuur besloot met ingang
van 2014 de parochie financieel te ondersteunen; ook in 2017
gebeurde dat. Daarnaast participeerden twee bestuursleden in
de Denktank Toekomst Ontmoetingskerk. Binnen deze denktank werd nagedacht over meerdere toekomst-scenario’s, die
Voor de stichting is het
een financiële en inhoudelijke waarborg voor de parochie in
moeilijk om de juiste gegeDukenburg zou kunnen betekenen. Dit resulteerde in een notivens bij te houden: verhuitie die aan de gebruikers van het gebouw werd voorgelegd.
zingen, verbrekingen van
Vervolgens is een oecumenische werkgroep daarmee aan de
relaties, overlijden en andere oorzaken spelen daarslag gegaan.
bij een rol.
U bent geselecteerd als iemand die bijdraagt aan de
stichting.
Mochten wij u ten onrechte
deze brief sturen, aanvaard
dan ons excuus.

De inkomsten laten de laatste jaren een dalende tendens zien.
De leden van de geloofsgemeenschap worden ouder, overlijden
of verhuizen; nieuwkomers zijn vaak minder geïnteresseerd in
wat de Ontmoetingskerk te bieden heeft. In het besef dat de
inkomsten uit de jaarlijkse Kerkbalans op den duur zullen
opdrogen, is de penningmeester doende zich in te leren in de
wereld van fondswerving.

De jaarrekening van de stichting laat over 2017 globaal het
volgende beeld zien: aan bijdragen vanuit de parochianen werd
€ 57.000,- ontvangen, alsmede € 5.200,- van de Klaaswinkel
2016. Deze bedragen werden ter beschikking van de parochie in de Ontmoetingskerk gesteld.
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Wilt u meer lezen over ons jaarverslag 2017 ga dan naar de volgende pagina van onze website:
http://www.johannes-jacobus-nijmegen.nl/Downloads.html

Fondswerving
De eerste resultaten van deze nieuwe activiteit zijn intussen zichtbaar: er werd door een extern
fonds € 4.600,- toegezegd voor de inrichting van de bezinningstuin, grenzend aan de kerk, en er
werd € 5.250,- verworven ter bekostiging van het verlichtingplan voor het kunstwerk van Ted
Felen in de kerkzaal. Voorts heeft het bestuur de stichting als rechtspersoon beschikbaar gesteld
als penvoerder voor fondswervingsactiviteiten ten behoeve van de parochie in Dukenburg.

Waarom blijven bijdragen via de stichting?
De Stichting bestaat inmiddels bijna zeven jaar. Haar doelstelling, de kerk van Dukenburg als bijzondere plaats van
samenkomst te behouden, wordt momenteel gerealiseerd in nauwe samenwerking met de parochie van de DrieEenheid. We krijgen daarbij de gelegenheid ‘’onszelf te zijn’’.
Maar we moeten ook kijken naar de toekomst. We zullen méér mensen moeten interesseren en voor méér mensen
open moeten staan. De tijden veranderen, zo ook het beleid van het bisdom. Het bisdom wil meer ruimte geven aan
de parochies, maar die ruimte zullen ze zelf moeten invullen. De Stichting houdt de vinger aan de pols. We hopen
samen met de kerk van Dukenburg het komende jaar initiatieven te nemen die de Ontmoetingskerk zichtbaarder
maken in de wijk en de oude boodschap in een nieuw perspectief plaatsen.
Weet dat uw bijdrage bij ons veilig is. Uw bijdrage wordt enkel en alleen besteed aan de toekomst van de parochie
in Dukenburg.

Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan van de stichting heeft een looptijd van 2013 tot en met 2017; dat is
dus aan herijking toe. Gelukkig zijn de omstandigheden waarbinnen de Ontmoetingskerk nu kan
opereren aanzienlijk gunstiger dan in 2012/2013; toen de fusiegevolgen nog onvoldoende duidelijk
waren. Intussen is een werkbare situatie ontstaan in de samenwerking binnen de fusieparochie.
Wat blijft is dat de Ontmoetingskerk jaarlijks een tekort heeft, en dat probleem is nog niet
opgelost.
Momenteel is het bestuur van de stichting bezig haar beleidsplan te herijken. Rond de jaarwisseling hopen we dit project af te ronden.

Gegevensbescherming
De media stonden er bol van de afgelopen maanden: privacy-bescherming van gegevens van personen. Op basis van wettelijke voorschriften hebben ook wij ons beleid op dit onderwerp
geformuleerd. De tekst daarvan vindt u op onze website:
http://www.johannes-jacobus-nijmegen.nl/Downloads.html
Kort gezegd wordt hierin weergegeven welke informatie de stichting in zijn bezit heeft van personen, en op welke wijze daarmee wordt omgegaan.
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Overeenkomst giften
U kunt nog steeds gebruik maken van de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met de
stichting om ons gedurende vijf jaar financieel te steunen - bij overlijden of ontslag stopt die
overeenkomst. Zo kunt u gebruik maken van extra belastingaftrek.
Wilt u zo’n overeenkomst sluiten meldt u zich dan bij onze penningmeester (024 3442012) of mail
via onze website.

Testament
Overweegt u om na uw dood uit uw erfenis een bijdrage voor de parochie te reserveren? Of heeft
u al een testament gemaakt, waarin de parochie wordt genoemd? Dan is het mogelijk uw testament zo aan te passen dat dit via de stichting verloopt. Diverse parochianen zijn u daarin al
voorgegaan en dan weet u zeker dat uw bijdrage ten goede komt aan de geloofsgemeenschap in
de Ontmoetingskerk. Mocht u uw testament op dit punt willen aanpassen, dan betalen wij graag
de notariskosten. Wilt u meer weten: neem dan contact op met onze penningmeester (024
3442012) of mail via onze website.

Bijdragen aan verlichtingsplan kunstwerk Ted Felen
Zoals u wellicht hebt vernomen is het verlichtingsplan van het kunstwerk van Ted Felen in de
kerkzaal aanzienlijk duurder uitgevallen dan begroot. Op dit moment komen we nog € 1.050,tekort. Dit tekort is weliswaar tijdelijk beschikbaar gekomen om toch nu te kunnen starten met
het aanbrengen van het lichtplan, maar het moet wel worden opgehoest.
Doet nu mee? U kunt uw (extra) bijdrage storten op onze bankrekening onder vermelding van “gift
verlichtingsplan kunstwerk Ted Felen”.

Dit was het voor nu. Ik sluit af met een vriendelijke groet,
namens het bestuur van de stichting

Paul Keizers,
penningmeester

oktober 2018

kerk zijn midden in Dukenburg: dat is wat de Ontmoetingskerk wil zijn.

Nieuwbrief 2018 10

p3

