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ALGEMEEN 
Ook het bestuur heeft door de coronacrisis een vreemd half jaar achter de rug. 
Plotseling het Hofje dicht, geen fysieke officiële overdracht van de voorzittershamer en de 
verbouwing die vertraging oploopt.  Gelukkig zijn er in de maanden mei en juni heel voorzichtig 
overleggen in het Hofje gestart en sinds de maand juni op de zondagmorgen om beurten een 
kindernevendienst en jeugdkerk in de hal van het Hofje. De zondagmorgenactiviteit ligt vast in een 
door de NKG opgesteld gebruiksplan, verplicht gesteld door de PKN. 
De stichting heeft vanaf mei voor het Hofje coronaregels opgesteld die eventueel maandelijks 
worden bijgesteld en op de website van de stichting te vinden zijn. 

 
BESTUUR 
In nieuwsbrief 4 hebben wij bericht dat in deze nieuwsbrief de twee nieuwe bestuursleden zich 
zullen voorstellen. 
 
Nicolaas van Everdingen: 
 
Vorig jaar heeft Rein van der Kluit mij gevraagd of ik hem zou willen opvolgen namens de Nieuwe 
Kerkgemeente als voorzitter van het stichtingsbestuur. Na de beëindiging per 1 januari j.l. van mijn 
werkzame periode in Zeeland sinds 1989 als advocaat, vind ik het leuk om met dit enthousiaste 
bestuur ons gezamenlijk in te zetten voor de stichting. In deze tijd zijn er voldoende uitdagingen om 
het doel van de stichting – kerkelijke en maatschappelijke/diaconale activiteiten – te kunnen blijven 
realiseren. 
Daarnaast blijf ik nog actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningstichting 
L’Escaut in Vlissingen en als mediator bij arbeidsconflicten.  
Gelukkig blijft er nu ook nog meer tijd over om samen met mijn vrouw Anne te genieten van onze 
drie dochters, schoonzoon en sinds kort onze kleindochter. 

 
Bert Breman 
 
Toen in 2019 in de GKV Kruiskerk het deelnemen aan de Stichting Hofje Onder den Toren aan de 
orde kwam, is er een werkgroep gevormd om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Van die 
werkgroep maakte ik deel uit. De diaconale, maatschappelijke en missionaire mogelijkheden zag ik 
als een kans voor de Kruiskerk om beter zichtbaar te worden in Middelburg. En het feit dat dit 
gezamenlijk met andere kerken kan sprak me erg aan. Nadat we als Kruiskerk per 1 januari 2020 
echt een onderdeel van de stichting zijn geworden, ben ik gevraagd om de Kruiskerk in het bestuur 
te vertegenwoordigen. Dit totdat er iemand is gevonden met betere financiële en bestuurlijke 
kwaliteiten dan ik.  
Ik ben al een geruime tijd met pensioen. Mijn werkzame leven heeft zich voor een groot deel 
afgespeeld in de olie- en gasindustrie. Naast vele jaren in de automatisering en 
projectmanagement, ook veel jaren in het administratief en contractueel managen van 
energiestromen. Dit laatste heb ik ook een tiental jaren als ZZP-er mogen doen voor 
oliemaatschappijen in binnen- en buitenland. 
Samen met mijn echtgenote woon ik in Dishoek. En daar is het fijn wonen. Onze drie zonen wonen 
met hun gezinnen elders in het land. 



HET IS ZOVER! DE VERBOUWING VAN HET HOFJE 
Het besluit om het Hofje te gaan verbouwen is genomen. Na een aanpassing van het 
oorspronkelijke plan is het mogelijk om dit met het beschikbare budget (€ 250.000) en toegezegde 
subsidies (€ 36.000) te gaan uitvoeren. Nog even de belangrijkste zaken van de verbouwing op een 
rij: 

- Hoofdingang van het Hofje via de toegangspoort vanaf de Koorkerkstraat; 
- Een laagdrempelige bereikbaarheid van de inloop via de hoofdingang direct tegenover 

Talent; 
- Het heen-en-weergeloop door de verschillende ruimten opheffen door de kleine 

vergaderzaal als ontvangstruimte in te richten met van daaruit een afgescheiden interne 
binnengang naar de grote vergaderzaal/jeugdruimte/inloop; 

- Compensatie van de kleine vergaderruimte in de 2 Hofjeswoningen, tegenwoordig 
aangeduid als De Herberg, waarin ook de prikkelarme diensten zullen gaan plaats vinden. 

 
De verbouwing bestaat uit aannemerswerk dat zal worden uitgevoerd door Bouwgroep Peters en 
daarnaast – niet onbelangrijk om binnen het budget te blijven – werkzaamheden die door 
vrijwilligers gaan plaats vinden. Dat laatste wordt een flinke klus en vereist een goede afstemming. 
Gelukkig hebben zich al circa dertig personen aangemeld om de handen uit de mouwen te gaan 
steken. We zijn echter op zoek naar nog meer vrijwilligers die kunnen timmeren, installeren, 
schilderen e.d. Het is belangrijk om niet alleen binnen het budget te blijven maar ook om de 
vrijwilligers die zich hebben aangemeld, plezierig te kunnen laten werken. Vele handen maken licht 
werk en het is gezellig om samen te klussen! Graag aanmelden via bep.huijbregtse@kpnmail.nl 
 
De komende periode zal de verdere voorbereiding plaatsvinden, zodat de aannemer op 1 oktober 
kan beginnen. Op de website: www.hofjeonderdentoren.nl  in het vervolg verdere concrete 
informatie over de planning, fasering, vrijwilligerswerkzaamheden e.d. 

 
VISIE EN MISSIE   
Intussen heeft het bestuur van de werkgroep, waarin de drie kerkgenootschappen waren 
vertegenwoordigd een nota ontvangen, waarin is opgenomen het gezamenlijk organiseren van 
maatschappelijke en diaconale activiteiten in het Hofje Onder den Toren. Deze nota heeft in de 
laatste bestuursvergadering in het kort aandacht gekregen en zal in het komend overleg met de 
Hovelingen nader worden besproken.  

 
WEBSITE 
Trots is het bestuur op haar website die door Michiel Jongepier is opgezet en gevuld. Sinds mei jl. is 
Rick Stoorvogel de webmaster. De vraag voor een nieuwe webmaster is uitgezet onder de jongeren 
die op zondagavond in het Hofje bijeenkomen. Het is fantastisch dat Rick Stoorvogel zich heeft 
aangemeld. Rick is lid van de Ontmoeting en studeert Nederlands in Leiden. Mooi dat op deze wijze 
in het Hofje sprake is van interkerkelijke ondersteuning. Kopie en foto’s kunnen worden gezonden 
naar webmaster@hofjeonderdentoren.nl 

 
JELLS LUNCHCAFE EN TALENT 
Met name Jells maar ook Talent hebben door de coronacrisis te kampen met forse omzetverliezen. 
Prettig om als bestuur te ervaren dat door een open dialoog met de huurders gezocht wordt naar 
oplossingen om de financiële schade beperkt te houden. Heel prettig dat de participerende kerken 
tijdens de zomermaanden (tot 1 september aanstaande) bereid zijn om mee te werken door Jells 
tijdelijke verruiming van het terrasgebruik te verlenen en de Herberg beschikbaar te stellen.   
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HET GORS 
Onlangs heeft een cliënt van het Gors, door begeleiding van Rob en Majella van Jells, een baantje 
gekregen in de kantine van een organisatie. Zowel de jongeman alsmede Jells zijn erg trots. Na de 
zomer zal getracht worden wederom een cliënt van het Gors in het Jells team op te nemen.   
 
TOT SLOT 
 
Het bestuur wenst u mooie, gezegende zomerweken.  
 
Bep Huijbregtse, secretaris 
 


