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Jaarverslag activiteiten Stichting Vrienden van de Reestkerk en Reestkamer 2020 
 
2020 was een roerig jaar mede door een bestuurswisseling en Corona. 
 
Per 31-12-2019 trad het gehele bestuur van de stichting af. De Protestantse Gemeente Oud 
Avereest Balkbrug als eigenaar van de Reestkerk en Reestkamer heeft twee personen, J. 
Loovers en J. Oosterkamp, gevraagd of zij de taken van het bestuur zolang wilden 
waarnemen en zo spoedig mogelijk mensen wilden vinden die een nieuw bestuur wilden 
vormen. Dit is gelukt en per 01-06-2020 is dit nieuwe bestuur voortvarend aan het werk 
gegaan. 
Door het wijzigen van de statuten van de stichting en het opstellen van een convenant met 
de Protestantse Gemeente kan de stichting nu wel opereren als zelfstandige eenheid en is 
zodanig geen verantwoording verschuldigd aan de Protestantse Gemeente. 
Het doel is en blijft het in stand houden van De Reestkerk en Reestkamer en het Van Loo 
orgel, dit door het exploiteren van de Reestkerk en Reestkamer door de stichting. 
 
Door de corona-tijd was er alleen in januari en februari nog van alles te doen. Vanaf maart 
tot en met juni was alles gesloten. Vanaf juli was er zeer beperkt iets mogelijk. Wel moest er 
steeds rekening gehouden worden met de geldende coronamaatregelen. Zo was het wel 
toegestaan om met een beperkt aantal mensen rouw- en trouwdiensten bij te wonen. 
Kerkdiensten werden live uitgezonden zonder “kerkgangers”. 
Corona-protocollen zijn opgesteld en gewijzigd indien nodig. 
Andere activiteiten zoals workshops, concerten, exposities zijn allemaal afgelast. Een aantal 
geplande huwelijken zijn uitgesteld en verplaatst naar 2021. 
 
Activiteiten die hebben plaats gevonden in 2020 zijn 

- 17 rouwdiensten 
-   7 huwelijken 
-   2 maanden exposities 
-   2 concerten van de SKOA 
-   1 kooroptreden 
-   2 mantra zingen 
-   1 nieuwe website gerealiseerd 

 
Doordat er weinig georganiseerd kon worden is er wel een exploitatietekort over 2020. 
Dit is op te vangen doordat er voldoende vermogen aanwezig is. 
De stichting hoopt op een beter 2021. 
 
 
 


