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Bestuur 

Dit jaar is het bestuur (bestaande uit Mr. J. Timmermans [vz.], drs. J.  van der Wolf en dr. R. van 

Woudenberg) met zijn vaste adviseur (mr. A. Blokhuis) vijf maal in vergadering bijeen geweest. De 

voornaamste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest, zijn: de verstrekking van beurzen, 

het verbeteren van de website, het vaststellen van de jaarrekening, het gebruiksklaar maken van de 

faciliteit “kapberg” geheten, en de voorbereiding van de renovatie van het hoofdgebouw 

Rijksstraatweg 83. Voor dit laatste is vanuit het bestuur een bouwcommissie ingesteld, die geregeld 

overleg heeft gevoerd met architect Paul van Vliet en aannemersbedrijf Berger & Zeldenrijk. 

 

Gebruik faciliteiten 

In dit jaar heeft de Stichting aan een twintigtal groepen een van haar faciliteiten, de zogeheten 

‘kapberg’, ter beschikking gesteld. Het ging om lezingen op het gebied van christelijk geloof en 

wetenschap voor wetenschappers, intervisiegroepen van pastorale werkers, ‘heidagen’ voor 

predikanten, counselingsgesprekker etc. die pasten bij de doelstelling van de Stichting. De 

bijeenkomsten varieerden in lengte van een volle dag, tot een dagdeel. 

 

Beurzen 

De Stichting heeft tevens een tiental beurzen ter beschikking gesteld (i) voor onderzoek naar onder 

meer de zgn. ‘analytische theologie’ en naar de  nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 

Cognitive Science of Religion; (ii) voor vertaalprojecten, zoals van het boek Goed Gereedschap van 

over de theologie en praktijk van pastoraat; (iii) voor kosten voor een boekpublicatie, zoals een 

dissertatie over de theologie van dr. J. Koopman;  (iv) voor studieverblijven van studenten uit Afrika 

die naar de Vrije Universiteit komen voor promotieonderzoek. 

 

Renovatie faciliteiten 

Conform de planning is voortgang gemaakt met het verder geschikt maken van de beschikbare 

ruimten en gebouwen zodat de Stichting haar doelstelling stukje bij beetje beter kan verwerkelijken. 

De zogeheten ‘kapberg’ is nu volledig gebruiksklaar: keuken en toilet zijn aangelegd, er is tafelgerei 

voor 25 personen, en er is internetaansluiting. Deze ruimte kan nu groepen van maximaal 25 

personen accommoderen voor lezingen, gespreksbijeenkomsten, pastorale vorming, intervisie en 

andere activiteiten die vallen binnen de doelstelling van de Stichting.  Voorts is het asbest op een 

van de gebouwen verwijderd. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor de renovatie van het 

dak van het hoofdperceel Rijksstraatweg 83. De renovatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. 

Hiermee wordt het begin gemaakt van het creëren van woon- en werkfacilteiten voor maximaal 8 

personen (onderzoekers, pastores etc.) die werk verrichten dat valt binnen de doelstelling van de 

Stichting en door de beschikbaarstelling waarvan de Stichting haar doelstelling verwerkelijkt. 

 


