Stichting Behoud Cultureel Erfgoed van de Oud-Katholieke Kerk
www.stichtingerfgoedokkn.nl
J.V.Kinneging, bestuurder
Prof.Kohnstammstraat 16,
3555 WH Utrecht
tel.: 030 8780130
email: jvkinneging@ziggo.nl
Verslag bijeenkomst van het Bestuur op 24 november, 2015 in het Schoollokaal van de
ORKA, te Utrecht.16.00-17.00 uur.
Aanwezig: Mr. Leon Begheijn, Drs. Casper Staal, Drs. Richard de Beer, Prof. Jan Hallebeek,
Jan Kinneging.
1. Opening: Jan Kinneging heet ieder welkom .
2. Het verslag d.d. 1 juni, 2015 wordt goedgekeurd. Enkele zaken komen verder in het
vervolg ter sprake.
3. Mededelingen.
a. Richard vertelt verder over de verplaatsing van de paramenten van de ORKA-zolder
naar een opslagkast en andere bergruimte in de kathedraal. Hij meldt dat het de bedoeling
is dat een behoorlijk deel van de stukken een plaats zullen krijgen in het depot van het
Catharijneconvent; het betreft hier paramenten van vóór 1850. Voor de restanten wordt
een andere plek gezocht. Wellicht kan dat de ruimte boven de kosterssacristy zijn. Zijn
bevindingen heeft hij neergelegd in een stuk met als titel: PARAMENTEN ORKA-zolder
welke Richard aan ons ter beschikking stelt. Zo ook het artikel : LITURGISCHE
GEWADEN IN NOORD-en ZUID-HOLLAND, dat verschijnt in het Bulletin van de
St. Oude Hollandse kerken.
De staat van de paramenten is matig en in overleg met andere deskundigen zal de collectie
worden bekeken.
b. Jan K. vermeldt nog dat de afgelopen dinsdag eeen gesprek is geweest met de UB
(Marja van de Bosch, Wim Karreman, Jan van Kooten Niekerk en Anja de Man) en ons –
bijna voltallige- bestuur.
Hij heeft het bijgestelde verslag, van de hand van Anja de Man, dat Marja hem toezond,
doorgestuurd. Daarin staan ook de zaken die we bespraken ten aanzien van de nog
aanwezige boeken in de kluis van de St Gertrudis en de folianten-collectie in de
priestersacristie.
4. Uitgaande stukken: verzoeken ter ondersteuning aan de volgende fondsen:
• Prins Bernard fonds 20.8.2015
• Fentener van Vlissingen fonds 21.10.2015
• Van Baarenstichting idem
• PIN ( Projecten in Nederland), idem
• Nengermanfons, idem
• Van Baaren Stichting, idem
• Ahuys-fonds. 2.10.2015
• OKOF (Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds), idem

5. Ingekomen stukken :
a. Prins Bernardfonds en Fentener van Vlissingen Fonds vragen om een nadere
uitwerking en onderbouwing van de aanvragen.
Leon Begheijn en Wim Karreman zullen hiernaar kijken en een voorstel doen.
b. Ahuis fonds: zij berichten dat voor 2015 € 10.000, - ter beschikking wordt gesteld;
hetzelfde bedrag zal ook in 2016 en 2017 worden gegeven.
Richard meldt nog, naar aanleiding hiervan, dat we moeten uitzien naar plaatselijke
fondsen die niet in het Fondsenboek staan maar die wel betrokken zijn bij hun omgeving.
6.
7. Het verslag van Anja de Man d.d. 23.11.2015 geeft aan dat de voortgang gestaag is; een
afspraak met pastoor Wallet wordt voorgenomen. Deze is ondertussen achter de rug; op
24.11.2015 hebben we na deze vergadering een bezoek gebracht aan de pastorie en de
aanwezige kluis-boeken bekeken. In een p.m. is een verslagje opgenomen van dit bezoek.
8. Onder dit punt wordt de agenda rondgedeeld en getekend door de bestuursleden van de
Stichting i.v.m. een statutenwijziging welke Leon met de notaris Van Schuppen zal
opnemen en doorvoeren. Leon Begheijn, Jan Hallebeek, Casper Staal en Jan Kinneging
lieten hun handtekening achter na de unanieme besluitvorming ten aanzien van dit punt. In
de Statuten zal worden opgenomen dat “ een eventueel batig saldo na ontbinding van de
Stichting toekomt aan een ANBI-instelling waarvan de doelstelling zoveel mogelijk
overeenkomt met de ontbonden stichting.”
Als deze wijziging is doorgevoerd zal Jan K. deze nieuwe doorlopende tekst toesturen aan
Emmy Detmar, onze webmaster. Ook zal hij vragen de website de actualiseren met de
recente gegevens m.b.t de financiële gegevens over 2014 en het jaarverslag 2014.
9. w.v.t.t.k.
Leon voert aan dat de inbreng van de handschriften die we zo gaan bekijken ook als
wisselgeld kan dienen in ons overleg met de UB; dit is tot op heden niet gebeurd, terwijl
eer wel in een eerdere fase over gesproken is. Bij een volgende bespreking met de UB
brengen we dit in.
10. Nieuwe datum: dinsdag 22 maart 2016.
• 15.00 uur overleg met de UB in de bibliotheek op de Uithof
• 16.00 uur aansluitend in de UB de vergadering van de Stichting. Leon neemt op zich
om voor een ruimte te zorgen.
jvk, 26.11.2015

p.m.
Bezoek aan pastoor Wallet, m.b.t de boeken in de kluis en de folianten in de
priestersacristie, 24.11.2015 om 17.15 uur.
Naast pastoor Wallet is ook Anja de Man, UB, aanwezig.
Pastoor Wallet zou graag zien dat de aanwezige boeken in de kluis meegnomen
worden in het traject dat is ingezet; immers, ook deze boeken behoren tot de collectie
van de pastoriebibliotheek van de St.Gertrudis.Waarvan acte! Anja de Man maakt
foto’s van de verschillende boeken. Op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt
om de boeken over te brengen. Een biezondere druk ontbrak, 1520 Wessel Gansfort
‘De Causis incarnationis’, gedrukt in Zwolle.
Jan K. gaf verslagen mee van de hand van Sietske Fransen die in 2007 nadere studie
heeft gemaakt van het hs van Frederik van Heinoo en een gebedenboek, welke ook tot
de collectie behoren. T.z.t. komen deze stukken weer bij hem terug.
Vervolgens bezochten we de priestersacristie; zo’n 12 meter folianten met enkele
kleine deeltjes die op de kop van de foliantenrij lagen. .het is mooi behang .Het zijn
met name kerkvaders die hier te lezen zijn. Voorgesteld wordt aan Bert
Nieuwenhuizen t.z.t. te vragen deze verzameling in beeld te brengen zodat zij als
aanhangsel meegnomen kan worden in de data van de UB t.a.v. de Gertrudiscollectie.
Aldus wordt besloten.
Jan K. geeft pastoor Wallet een kopie van het verslag van de ‘voortgangsrapportage
Getruis november 2015’, van de hand van Anja de Man. Zo kan ook het kerkbestuur
op de hoogte zijn van een en ander.
Rond 18.00 uur besluiten we de bijeenkomst, onder dankzegging aan pastoor Wallet
voor de ontvangst.
jvk, 26.11.2015

