
 

Jaarverslag 2021 
 
Stichting 
 

Bestuurssamenstelling 
 

• In het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. 

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

•  Een privacy-policy in het kader van de AVG staat op de site. 

• 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. 
Er is een checklist bij het organistenlogboek. 
 

• Altaarschilderijen: 
Door alle Covid19 maatregelen heeft de officiële overdracht van het kleine schilderij (De 
kroning van Maria) niet plaats kunnen vinden. Hopelijk kan dit wel op zaterdag 18 juni 2022 
tijdens de processie van Valkenswaard.  
Het grote schilderij (Maria Tenhemelopneming) is dit jaar volledig gerestaureerd en voorzien 
van een mooie lijst. Naast de vele donaties is de restauratie mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van het Prins Bernhardfonds en stichting Bon Homme.  
De restaurateur heeft een uitgebreid restauratieverslag gemaakt.  
Helaas kon ook de officiële overdracht aan het parochiebestuur door alle beperkingen niet 
doorgaan.  
Graag wil de stichting een permanente expositieruimte in de kerk, waarin beide 
Altaarschilderijen tot hun recht komen. 
 

• Torenuurwerk: 
In 2022 zal verder gekeken worden naar mogelijkheden voor restauratie. Er is contact 
hierover met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
 

• Grenspalen: 
Ook hier ging door Covid19 wederom de officiële opening op vrijdag 9 april niet door.  
Desondanks zijn de wapenschilden gemonteerd en is de wandelroute open gesteld. 
De wandelroute wordt veel gebruikt en ook zijn er veel enthousiaste reacties .  
Helaas zijn er al twee keer vernielingen geweest van de wapenschilden aan de Logtpaal. 

Het begaanbaar houden van de wandelroute blijft een aandachtspunt. 
 
 

• Brauvilliers-steen 

De steen is momenteel in bewerking. 

 

• Boek: Van Haenle tot Handel  

In 2020 was de eerste oplage al snel uitverkocht. Hierdoor is er dit jaar een tweede druk 

verschenen. 



 
Activiteiten 
 

• Orgelconcert 
Op zondag 24 oktober 2021 vond het 16e orgelconcert plaats. Laurens de Man bespeelde het 
orgel tijdens de druk bezochte bijeenkomst. Tijdens het concert werd Laurens ook begeleid 
door klarinettist Annemiek de Bruin en cellist  Irene Kok. Gedrieën noemen ze zich het 
Chimaera-trio. 
 

 

• Plan oude Bron 
Bij dit bouwplan zijn we door de gemeente Gemert-Bakel betrokken, samen met de 
Gemertse Heemkundekring. Er is inmiddels overeenstemming over het ontwerp, al hoewel 
er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. 

 
• Opknappen monumentale kerkhof 

Op het ‘oude kerkhof’ zijn verschillende grafmonumenten in verval. Dat geldt eveneens voor 

een paar graven op het nieuwe kerkhof. In overleg met het kerkbestuur willen we bepalen 

welke rol ‘Erfgoed’ hierin kan spelen.  

 

• Nieuwe website 

In samenwerking met de opleiding ICT van het ROC Ter AA wordt er aan een nieuwe website 

gewerkt. Hierdoor zijn we straks zelf in staat om de website te beheren. 

  
 

 

Januari 2022 

Greetje Lathouwers, secr.  


