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HET BESTUUR wenst u een gezond, inspirerend en gezegend 2019. We hopen, dat
in 2019 ’t Hofje een zodanige uitstraling in het centrum van Middelburg krijgt dat
bewoners van Middelburg en daarbuiten de weg naar ’t Hofje voor tal van kerkelijke
activiteiten weten te vinden.
WELKOM
Tot het bestuur zijn per 1 januari 2019 toegetreden:
Marga de Brauwer namens de Nieuwe Kerkgemeente en René Dekker namens de
Gasthuiskerk. Hen heten we van harte welkom.
EVALUATIE 2018
Het bestuur kan terugzien op een mooi 2018. Steeds meer activiteiten vinden in ‘t Hofje
plaats, kampten we zelfs met ruimtegebrek.
Steeds meer gemeenteleden weten ’t Hofje te vinden om verjaardagen met familie en
kennissen te vieren. Ook wordt ’t Hofje gebruikt als condoleanceruimte en voor lezingen en
presentaties.
Blij zijn we met de inzet van vrijwilligers uit beide Kerken voor schoonmaak, het doen van
klussen, alsmede agenda- en sleutelbeheer.
De locatie voor de Nieuwe Kerkgemeente en de Gasthuiskerk is uniek. Velen vinden ’t
Hofje dan ook een “gouden greep”
TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE
Een van de activiteiten van het bestuur betreft het instellen van een Technische
Adviescommissie, die het bestuur – nadat het gehele complex beschikbaar is gekomen gaat adviseren over de verbouwing en aanpassingen van ’t Hofje op basis van de wensen
van de huidige gebruikers en potentiële huurders.
Intussen wordt hard gewerkt aan het verwerken van de wensen, die het bestuur van de
brainstormgroep heeft ontvangen. Aan deze brainstormgroep nemen leden van de Nieuwe
Kerkgemeente en de Gasthuiskerk deel.
Samen met de werkopdracht hoopt het bestuur voor de zomer inzichtelijk te hebben hoe de
renovatie eruit gaat zien en welke financiële lasten hiermee gemoeid zijn. Hierbij wordt ook
bezien of en zo ja in welke mate we de verbouwingswerkzaamheden in eigen beheer
kunnen uitvoeren om kosten ge besparen.

De Adviescommissie zal onder leiding staan van bestuurslid René Dekker.
Commissieleden:
Namens de Nieuwe Kerkgemeente : Johan de Koning. (2e naam bij verzenden nieuwsbrief nog niet
definitief bekend)

Namens de Gasthuiskerk
Namens de Stichting

: Bram Peter Abrahamse en Jaap Minderhoud.
: Ben Muis

POTENTIELE HUURDERS
Het gebruik van de ruimten voor de kerkelijke activiteiten staat voorop. Daarbij zal ’t Hofje
ook worden gebruikt voor ondersteunende kerkelijke activiteiten zoals reprografie en
archief. Naar verwachting zal ook het Kerkelijk Administratiekantoor zich vanuit het
Simpelhuis verplaatsen naar ’t Hofje. Daarnaast kunnen huurders van buiten de kerk – maar
wel met een maatschappelijke en diaconale misse – ruimten huren, incidenteel of
permanent.
Met lunchroom Likkepot en met tweedehands kledingwinkel Talent zijn al diverse
gesprekken gevoerd, waarvan we verwachten dat we tot een huurovereenkomst zullen
komen.
Lunchroom Likkepot
Met de uitbaters van Lunchroom Likkepot zijn we in gesprek over het aangaan van een
5-jaars huurcontract. Zij hebben reeds enige tijd contact met een zorgaanbieder. De
bedoeling is, dat de zorgaanbieder hen ondersteunt bij het werven van één of meerdere
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Kledingwinkel Talent
Met het bestuur van Talent – dat nu nog in de Nieuwstraat zit – is gesproken over een zo
snel mogelijke overstap naar ’t Hofje. Zij hebben inmiddels ook hun wensen t.a.v. de te
huren ruimte kenbaar gemaakt. Duidelijk is dat naast de verkoop van de artikelen voor een
diaconaal doel, ook het laagdrempelige contact met bezoekers van de winkel van groot
belang is en dat met de inrichting van ’t Hofje hiermee rekening dient te worden gehouden.

2019
Voor het bestuur wordt 2019 een druk jaar. We hopen dat eind 2019/begin 2020 de
renovatie een feit is en dat ook in 2019 weer vele activiteiten in ’t Hofje mogen
plaatsvinden. Kortom een Centrum in de binnenstad van Middelburg dat bruist van
(kerkelijke) activiteiten voor jong en oud. Het bestuur vertrouwt erop, dat het werk tot eer
en zegen van God mag zijn.

