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Stichting 

 

Bestuurssamenstelling 

 

 In het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd door de toetreding 
van Bert Coppens als bestuurslid. 

 We blijven pogen het bestuur van de Stichting uit te breiden en te verjongen. 

 Het voorzitterschap wordt nog steeds waargenomen door de secretaris. Toch houden 
we nog steeds hoop het bestuur uit te kunnen breiden en zo-mogelijk te verjongen en een 
voorzitter te kunnen benoemen.  

 

Organisatie 

 

 Het bestuur heeft een privacy-policy in het kader van de AVG opgesteld en op de site geplaatst 
geplaatst. 

 Het werk door bestuur en eventuele vrijwilligers is onbezoldigd. 

 

Projecten 

 

 Orgel: 

De luchtvochtigheid en de temperatuur in de kerk blijft door ons kritisch gevolgd, niet alleen ten 
behoeve van het orgel maar ook voor andere corporele stukken die gevoelig zijn voor vocht en 
droogte. 

De matige vorst in het voorjaar en de extreem droge zomer met een extreem lage luchtvochtigheid 
ten gevolg, maakten het orgel deels onbespeelbaar. Door de vloeren te dweilen met warm water 
en in het orgel zelf een emmer water met uithangende dweil te plaatsen slaagden we erin om de 
luchtvochtigheid binnen aanvaardbare grenzen te krijgen. Het orgel werd weer bespeelbaar.  

Voorts is er geïnformeerd naar luchtbevochtigingsmogelijkheden. De oplossingen daarvoor zijn 
tamelijk duur. Er wordt nog verder gezocht naar alternatieven.  

 

 Altaarschilderijen: 

Het afgelopen jaar hebben we grote stappen kunnen zetten inzake de fondswerving. Het 
Bonhomme-Tielens Fonds zegde ons € 1500,-- toe, het Prins Bernhard Cultuurfonds € 7500,-- en 



een aantal particulieren  hielpen mee om ons gestelde doel te bereiken. Daarmee werd voor ruim 
95% het begrootte bedrag volgetekend en kon aan de restaurateur de opdracht gegeven worden 
om ook dit schilderij onder handen te nemen.  

Vanwege de omvang van het schilderij wordt de restauratie uitgevoerd in de kerk waarvoor in een 
zijbeuk een ‘restauratie-atelier’ ingericht. Afgelopen november is de restaurateur begonnen met de 
eerste reiniging van het grote doek en kerkbezoekers kunnen het restauratieproces volgen.  

Het kleine schilderij nadert ook zijn voltooiing. Door persoonlijke omstandigheden van de 
restaurateur is dat wat achtergebleven.  

 

 

Vanwege de processie van Valkenswaard naar Handel, de sponsor van het kleine schilderij, is het 
kleine schilderij even naar Handel gehaald om het aan de deelnemers en organisatie van de 
processie te tonen. 

 

 Torenuurwerk: 
Ons plan om het torenuurwerk uit de kerktoren te verwijderen en, na renovatie, op te stellen in de 
openbare ruimte is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed afgewezen. Het torenuurwerk 
verliest buiten het kerkgebouw de monumentale bescherming van dit gebouw, reden voor de RCE 
hier niet aan mee te werken. Men is wel voor restauratie mits het niet het kerkgebouw verlaat en 
liever ziet men nog dat het torenuurwerk weer functioneel zou worden. In dat geval zijn er ook 
subsidies mogelijk. Dit project gaat voorlopig op een laag pitje. Wel blijven we zoeken naar 
mogelijkheden voor restauratie en functioneel maken van het torenuurwerk.  

 

 Keskesbeheer: 
Hierin is nog weinig ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we het nog eens onder de aandacht 
gebracht van de gemeente Gemert-Bakel en we wachten de ontwikkelingen af. 

 

 Grenspalen: 

Hiervoor is ook een projectplan geschreven en naar de gemeente gestuurd. Met een landmeter zijn 
de plaatsen uitgezet waar grenspalen moeten worden geplaatst. Problemen met landeigenaren 
over de plaatsen van de grenspalen zijn niet te verwachten. Het creëren van een wandelweg langs 
de grenspalen zal meer inspanning vergen. Met VVV, NEC de Specht en gemeente(n) zullen we in 
overleg gaan over de inrichting van deze wandelweg langs de grenspalen. Ook met Waterschap Aa 
en Dommel is gesproken over hun medewerking aan dit project. In principe staan zij welwillend 
hier tegenover. Verder zijn we op zoek naar potentiele leveranciers van natuurstenen grenspalen. 

 

 Brouvillieresteen 

Dit is een nieuw project, toevallig ontstaan door het vinden van een vierkante steen (130x130x40 
cm)  in het processiepark, die qua formaat nagenoeg identiek is aan de 3 reliefs van Manus Evers 
die als kruiswegstaties eveneens in het park staan. Mogelijk is de steen als restant ooit in het park 
‘gedumpt’. Het kerkbestuur heeft positief gereageerd op ons verzoek om de steen ter beschikking 
te stellen aan  onze stichting. We zien in deze steen  een mogelijkheid om een herinnering aan 
Handel 800 te creëren.  
 

Activiteiten 

 

 Orgelconcert 
Dit jaar zijn er twee orgelconcerten geweest nl. op 13  en 21 oktober. De eerste was onder 



auspiciën van de Brabantse Orgelfederatie en onderdeel van een concertreeks Handel – Gemert – 
Boxmeer. Van deze concerten zijn opnamen gemaakt en op CD verspreid. 
Het tweede betrof ons eigen veertiende orgelconcert, uitgevoerd door Leon van den Brand uit 
Ravenstein die een gevarieerd programma ten gehore bracht. Het concert werd met ca. 35 á 40 
personen goed bezocht. Voor 2019 en 2020 zijn al concertorganisten uitgenodigd om ons orgel te 
komen bespelen. 

 

 Handel 2020 
Handel bestaat in 2020  800 jaar. Wij zijn vertegenwoordigd in de organisatie en kartrekker bij een 
aantal activiteiten die we ook geïnitieerd hebben zoals Grenspalen, altaardoeken en 
Brouvillieresteen. (Zie ‘projecten’.)   

 

 Plan oude Bron:  
Bij dit bouwplan zijn we door de gemeente Gemert-Bakel betrokken, samen met de Gemertse 
Heemkundekring. Uit dit overleg is een ontwerp tot stand gekomen wat nog nu bijna een jaar 
wacht op verdere uitwerking.   

 
 

Januari 2019 

Peter Lathouwers, secr.  


