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BESTUUR
“De tijd vliegt”. Al weer drie jaar kerkelijke, maatschappelijke en diaconale activiteiten in het
Hofje. En nu de verbouwing! Het bestuur kijkt reikhalzend uit naar het eindplaatje.
Gelukkig hoeft het bestuur het Hofje niet te sluiten. Wel worden door de coronabeperkingen veel
activiteiten afgelast. Laten we hopen, dat in 2021 de coronabeperkingen deels of geheel kunnen
worden opgeheven. Vooral voor Jell’s Lunch Café en Talent.
VERBOUWING
Met enthousiasme wordt gewerkt aan de verbouwing die in fasen wordt uitgevoerd. Begin 2021 zal
fase 1 worden afgesloten en beginnen we aan fase 2: de hoofingang, nieuwe ruimte voor de inloop
enz. Het gedeelte links van de ingang aan de Nieuwe Kerkgang.
De verbouwing gebeurt in samenwerking tussen Bouwgroep Peters B.V. en onze vrijwilligers.
In deze tijd is het toch wel bijzonder dat een aannemersbedrijf bereid is om samen met vrijwilligers
te werken. Het bestuur is Bouwgroep Peters B.V uit Middelburg dan ook zeer erkentelijk.
Bijzonder zijn ook de contacten van de enthousiaste vrijwilligers onderling, die uit de drie
deelnemende kerken in het Hofje komen. Goed voor de binding en saamhorigheid.
Inmiddels is het bestuur ook gestart met het onderzoek van mogelijkheden om (met subsidie) het
gebouw te verduurzamen. Ook zijn inmiddels alle benodigde vergunningen voor de verbouwing en
de exploitatie na de verbouwing van de gemeente Middelburg ontvangen.
VRIJWILLIGERS
Momenteel zijn de bouwvrijwilligers druk bezig. Het bestuur verwacht dat wanneer het Hofje
geheel is verbouwd, het werk van de agendaplanners, schoonmakers, klusjesman en financiële
administratie sterk zullen toenemen. Zij zorgen er als vrijwilliger voor dat het Hofje reilt en zeilt.
Uitbreiding van de schoonmaakgroep op de woensdagmorgen is wel gewenst. Greet Verhage
(telefoon 06-12529740) is de coördinator van het schoonmaakteam. Eenmaal in de maand een paar
uurtjes helpen op de woensdagmorgen moet voor velen geen probleem zijn. En bovendien is het
nog gezellig ook onder elkaar. We vertrouwen erop, dat de kerkenraden zich voor uitbreiding zullen
inzetten.
INRICHTING
Onlangs is met de gebruikers van het Hofje, de coördinator schoonmaak en de klusjesman overleg
geweest over de inrichting van het Hofje. Prettig dat we de mooie stoelen en tafels uit de gesloten
kerkgebouwen in het Hofje kunnen gebruiken. Eventueel aanvullende inrichting zal – indien
mogelijk – in kringloopwinkels worden gekocht. De jongeren en de Hovelingen gaan zelf hun
ruimte inrichten.
HOVELINGEN
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, hebben De Hovelingen afscheid genomen van
Marieken Mekking, initiatiefnemer tot het oprichten van De Hovelingen.
Het bestuur is erg dankbaar dat Marieken vanaf de start van maatschappelijke en diaconale
activiteiten in het Hofje, de trekkersrol heeft vervuld. Er staat nu een stevig team bestaande uit
vertegenwoordigers van de drie participerende kerken. Bestuur en bezoekers aan het Hofje zijn
Marieken heel veel dank verschuldigd.

Ook Johan Katsman heeft besloten zich terug te trekken. Hij laat zijn taak graag over aan een jonger
persoon. Voor zijn inzet en ondersteuning ook heel veel dank.
Welkom heet het bestuur in het Hovelingenteam, Ivette van der Sluijs. We wensen haar veel
plezier en voldoening bij de door de Hovelingen georganiseerde activiteiten in het Hofje.
OPRICHTING NIEUWE STICHTING MET ANBI-STATUS.
Doordat de ANBI-aanvraag door het bestuur is afgewezen omdat de Stichting onder andere
verhuurt, heeft het bestuur besloten een nieuwe Stichting op te richten met ANBI-status.
Momenteel wordt hieraan gewerkt. Het schenken kan dan in aanmerking komen voor een fiscale
aftrekpost. Over de tenaamstelling van de nieuwe ANBI-stichting wordt nagedacht.
STICHTING SCHULDHULPMAATJE
Sinds enkele maanden houdt op de 2e en 4e donderdag van de maand de Stichting een spreekuur in
het Hofje. Na de verbouwing van fase 1 zal de Stichting een (vertrouwelijk) ruimte in het
verbouwde gedeelte gaan innemen.
WELKOM KERKELIJK KANTOOR ADMINISGRATIES (KKA)
Negentien jaar heeft het bureau van Astrid Notebaart in het Simpelhuis gestaan. Met ingang van
1 februari aanstaande verhuist het kerkelijk bureau naar het Hofje. Het kantoor komt naast
De Herberg. We heten Astrid Notebaart straks in het Hofje van harte welkom.
FACEBOOK
Naast een eigen website - die door Rick Stoorvogel fantastisch wordt bijgehouden - gaan we begin
2021 ook een Facebookaccount aanmaken waarop we aan de hand van de website-agenda
activiteiten gaan aankondigen. Hierdoor worden ook via social media de kerkelijke,
maatschappelijke en diaconale activiteiten gepromoot.

HET BESTUUR WENST U GEZEGENDE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND, MOOI 2021.

