
 
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF NUMMER 8           DECEMBER 2021 
 
 
BESTUUR 
Heel jammer dat het coronavirus nog zo nadrukkelijk aanwezig is. Het is niet anders.  
Vanuit het bestuur proberen we het beheer van het Hofje en de exploitatie zo goed mogelijk te 
begeleiden. Dit houdt in: (tijdige) communicatie, overleggen, afstemmen en besluiten nemen. 
Het virus bezorgt ons helaas allen extra werk. 
 
Ook van onze huurders Jell’s Lunch Café en Talent wordt veel gevraagd.  Iedere keer is het zeer 
spannend welke maatregelen na een persconferentie volgen. 
 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat op zeer korte termijn een nieuwe voorzitter is gevonden. 
Gwenny Rijkse, lid van de Nieuwe Kerkgemeente. Zij stelt zichzelf in deze nieuwsbrief voor. 
 
Doordat geen opvolger voor penningmeester Simon Jongepier zich heeft gemeld en het bestuur 
boventallig is, wordt intern de vacature van penningmeester opgelost. Bep Huijbregtse wordt 
binnenkort penningmeester. (ingangsdatum nog nader vast te stellen). René Dekker neemt de 
functie van Bep Huijbregtse over en wordt secretaris. Conform de statuten bestaat het bestuur uit:  
drie leden van de Nieuwe Kerkgemeente, Eén lid van de Gasthuiskerk  en één lid van de Kruiskerk. 
 
Het bestuur heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die tot heden de verbouwing tot een goed 
eind brengen. Hiermee wordt niet alleen bedoeld de vrijwilligers die betrokken zijn bij de 
verbouwing. Hieronder vallen ook de schoonmakers en agendaplanners. Deze forse verbouwing is 
wel bijzonder. Aannemer Peeters samen met vele vrijwilligers! 

 
ONZE NIEUWE VOORZITTER STELT ZICH VOOR 
Mijn naam is Gwenny Rijkse en in september ben ik benoemd als voorzitter van ’t Hofje onder den 
Toren. Ik was gelijk erg enthousiast over het project wat zijn vorm krijgt als maatschappelijk en 
diaconaal centrum. Ik ben tot vorige jaar directeur geweest van een christelijke school. En nu had ik 
wat tijd over. Vroeger heb ik veel jeugdwerk gedaan in de Ontmoetingskerk en daarna in de 
Oostkerk.  Ik vind het heel erg leuk dat ik nu vanuit de bestuurlijke hoek ga proberen om samen 
met een heleboel andere vrijwilligers, ’t Hofje uit te bouwen tot een professionele organisatie waar 
heel veel mensen kunnen en mogen komen voor diverse activiteiten. Ik heb er heel veel zin i 

 
UITVOERING LAASTE FASE VERBOUWINGSPLAN 
Nu de uitvoering van fase 2 (nieuwe centrale entree en interne doorgang naar de Inloop) nagenoeg 
is afgerond heeft het bestuur de rekening opgemaakt van het nog beschikbare budget na deze fase. 
Dit om een besluit te kunnen nemen over de vervolgfase. Deze laatste fase 3 heeft betrekking op de 
werkzaamheden in de keuken en de hal. Een directe relatie hiermee heeft de optionele fase 5 
namelijk het aanbrengen van een glazen schuifwand tussen de keuken en de hal. Het zou bijzonder 
praktisch zijn om deze wens gelijktijdig met de uitvoering van fase 3 mee te nemen. In het  
 
 
 
 



najaarsoverleg met de 3 kerkenraden hebben wij dit besproken. Van die zijde is er mee ingestemd  
om beide fases nu gelijk aan te pakken en is daarvoor een extra garantiestelling verleend mocht dit 
tot een bescheiden overschrijding van het totale verbouwingsbudget leiden. Wij zijn de 
kerkenraden hiervoor dankbaar en kunnen de hal en keuken nu in één bouwstroom afronden. 
Wat de keukeninrichting betreft zal worden overgeschakeld op inductie koken met 8 kookplaten. 
Een lang gekoesterde wens van de kookploeg. 

 
HOVELINGEN 
Ook de Hovelingen hebben veel hinder van het coronavirus. Na een voorzichtige start met 
maaltijden in het najaar, zijn door het oplopend aantal positief geteste personen, de activiteiten 
voorlopig stil gelegd.  Achter de schermen wordt gewerkt aan het jaar 2022. 
 
We merken dat “de Hovelingen” groeien. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een jaarplanning met 
een begroting wordt opgemaakt waardoor de opgerichte ANBI-stichting Stichting Samen voor 
Elkaar aan de slag kan voor het werven van giften, subsidies, vrienden van het Hofje enz.  
 
SLEUTELPLAN (herhaling)  
Intussen ligt er voor het Hofje een sleutelplan klaar. Het sleutelplan zal direct na de laatste fase van 
de verbouwing met alle betrokkenen worden doorgenomen .  
Wanneer het nieuwe sleutelplan in werking wordt gesteld, zullen alle in bezit zijnde sleutels van het 
Hofje komen te vervallen. 
 
VERHUUR 
Door de verbouwing van fase 2 en straks fase 3 (hal) staat het verhuren van ruimten aan derden in 
het Hofje op een laag pitje, hetgeen best aardig wat invloed heeft op de resultaten 2021 en 2022. 
Vanaf september 2022 hopen we optimaal aan derden te kunnen verhuren waarbij de activiteiten 
van de participerende kerken altijd voorgaan. 
 
JEUGDCTIVITEITEN IN HET HOFJE 
In het najaar zijn de jeugdactiviteiten in de nieuwe ruimten van het Hofje gestart.  Door de nieuwe 
ruimten heeft de jeugd in het Hofje nu een eigen plek.  
De jeugd heeft nog wel een aantal wensen waaraan we gaan proberen te werken. 
 
PUBLICITEIT 
Over aandacht via facebook en website hebben we niet te klagen. Zelfs “Wij zijn de Stad” heeft  
in het najaar aandacht aan het Hofje besteed. Er is ons gemeld, dat zo’n 3500 a 4000 personen de 
publiciteit over het Hofje hebben gelezen. 
Het is de bedoeling dat we in 2022 de publiciteit gaan actualiseren en uitbreiden 
 
OPENING HOFJE ONDER DEN TOREN 
Door een goed verloop van de verbouwing tot nu toe, heeft het bestuur alle vertrouwen dat fase 3 
(start 15 januari 2022) ook goed zal verlopen.  
De bedoeling is, dat we het Hofje in 2022 officieel gaan (her) openen met een programma voor elk 
wat wils. Ideeën, suggesties zijn van harte welkom bij Bep Huijbregtse: telefoon 06-23665586 
bep.huijbregtse@kpnmail.nL 

  
                      BESTUUR WENST U GEZEGENDE KERSTDAGEN  
     
                                         EN EEN VOORSPOEDIG 2022 
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