
Het secretarieel jaarverslag 2020 en 2021 van Stichting Behoud van de Grote Kerk 
te Hoogeveen.

Oprichting stichting
De stichting is opgericht op 8 december 2016 en heeft een ANBI-erkenning.
Ons doel:
Wij zetten ons in voor het behoud van het Rijksmonument de Grote Kerk, inclusief 
De Haven, de oude kosterswoning, de oude pastorie en de Joodse begraafplaats. 
Samen vormen zij een monumentaal ensemble, dat van grote betekenis is in de 
ontstaansgeschiedenis van de plaats Hoogeveen.
Daarnaast spannen wij ons in om het kerkelijk gebruik van deze gebouwen voor de 
Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse Gemeente Hoogeveen ook 
in de (verre) toekomst veilig te stellen.

Onze bestuursvergaderingen;
Normaliter komen wij als bestuursleden van de stichting één keer per maand bij 
elkaar om te vergaderen. Indien zich er belangrijke zaken aandienen, die niet kunnen
wachten, houden we een extra vergadering. Echter door het Coronagebeuren 
hebben wij in deze periode een stuk minder kunnen vergaderen.
De bestuurssamenstelling is deze periode gewijzigd; Helaas hebben wij door 
overlijden, afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Hans Hartman. We verloren 
in hem niet alleen een goede bestuurder, maar ook een warm en bewogen 
persoonlijkheid. We zijn erg dankbaar dat Manny Hartman de bestuursfunctie van 
haar man heeft willen overnemen. Ook heeft Jan Ballast het penningmeesterschap 
overgedragen aan Teun Boersma. 

Onze activiteiten
Wij hebben ons, met hulp en financiële ondersteuning, ook dit jaar weer sterk kunnen
maken voor het behoud van de Grote Kerk door onder andere het uitvoeren van 
diverse onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken hebben wij graag 
gedeeld met de onderzoekscommissie (commissie die op verzoek van de PGH is 
ingesteld om de mogelijkheden voor de Grote Kerk te onderzoeken), die deze 
gegevens ondertussen hebben verwerkt in hun rapportage. Het is nu wachten op het 
definitieve besluit van de AK. Tijdens dit afwachten houden wij de vinger aan de pols.
In deze twee jaar zijn er ook weer contacten onderhouden met de Stichting Beheer 
Kerkelijke Gebouwen in Leeuwarden in verband met subsidies. 
We hebben vorig jaar en dit jaar voor het eerst als stichting mee gedaan aan de 
Rabobank Clubactie. Dit heeft respectievelijk een bedrag van 254,05 euro een 
bedrag van 229, 20 euro opgeleverd. 
Helaas was het niet mogelijk vanwege het Coronagebeuren om in deze periode 
concerten of dergelijke activiteiten te organiseren. Zodra de situatie dit weer toelaat 
zullen wij als stichting ons in zetten om dergelijke activiteiten weer te realiseren. 
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