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“Stichting de Zandse Kerk” is opgericht op 11 december 2014 om de Zandse Kerk te 
behouden als cultureel historisch erfgoed van Huissen ’t Zand. Dat doel willen we bereiken 
door inkomsten te genereren uit het gebruik van het karakteristieke kerkgebouw als 
ontmoetingsplaats voor bestemmingen op maatschappelijk-, cultureel- en zorggebied. 
Daartoe organiseert de Stichting jaarlijks diverse activiteiten. 
 

Activiteiten 

 

Afgelopen jaar was een moeilijk jaar. Covid-19 trok een grote wissel op de activiteiten en de 

vrijwilligers binnen de Kerk. Voor de één (uitvaartgroep) was er continu werk aan de winkel 

terwijl er voor de ander (activiteiten/horeca) bijna niets te doen is geweest. Terugkijkend 

mogen we echter zeker niet ontevreden zijn over de resultaten die zijn bereikt.  

Mei 2021 is er een huurovereenkomst gesloten met de Stichting De Klup Over-Betuwe. In de 

maanden september tot en met mei gaan zij wekelijks op vrijdagavond gebruik maken van 

de Kerk. Van half september tot half november heeft dat in 2021 plaatsgevonden. Verder zijn 

er in 2021 nog slechts een gering aantal andere activiteiten geweest die huurinkomsten 

opleverden, zoals repetities van de Volharding, diverse overleggen/vergaderingen, enkele 

koffieochtenden, de musical van IKC Binnenste Buiten en de Monumentendag. 

De wijze van service verlenen naar de klanten door de vrijwilligers is in 2021 gezien de 

reacties als zeer positief ervaren. 

 

De Zandse Kerk 

 

De ‘bouwploeg’ heeft een aantal grote stappen weten te maken met het voltooien van de 

noodzakelijke werkzaamheden. In 2021 zijn een groot aantal zaken gerealiseerd. Enkele 

meest in het oog springende zaken zijn: 

• Een professionele geluidsinstallatie is opgehangen en aangesloten 

• De ringleiding voor slechthorenden is werkend gemaakt. 

• Er zijn internet- live streams en microfoonaansluitingen gerealiseerd 

• Het podium heeft door de herinrichting met planten, een metamorfose ondergaan. 

• De entree is met glazen deuren verfraaid en een binnendeur wordt nu automatisch 

geopend. 

• De uitgang bij de achterdeur is nu conform de voorschriften voorzien van een helling 

met een leuning.  

• Diverse zaken zijn opnieuw geschilderd en niet relevante zaken zijn afgevoerd. 

• De kelder is opgeruimd, geschilderd, voorzien van verwarming en kan nu gebruikt 

worden als werkplaats en als voorraadruimte. 

• Bekabeling op de buitenmuren is verwijderd, dan wel verlegd. 

• Langdurige storing in het gebruik van de kerkklokken is verholpen. 

• De pantry in de G. Jeurissenzaal is werkend gemaakt en er is een beeldscherm 

opgehangen. 

 

Voor volgend jaar staan ook weer de nodige projecten op de rol. Met het noodzakelijke groot 

onderhoud, zoals genoemd in het rapport van de Monumentenwacht, zal een begin worden 

gemaakt. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er in de kerk een 



 
 

overspanningsbeveiliging aangebracht moet worden en dat er aanpassingen gedaan moeten 

worden in de kerk om de CO2-waarden te verminderen.  

 

Organisatie 

 

Sinds eind vorig jaar wordt gewerkt in een nieuwe structuur. Voor de uit te voeren 

werkzaamheden zijn verschillende clusters ingericht en zijn verantwoordelijken vastgelegd. 

Terugkijkend kan worden geconcludeerd, dat deze wijze van werken een prima keuze is 

geweest. Iedereen weet wat hem/haar te doen staat, werkzaamheden worden goed 

aangestuurd, er vindt terugkoppeling plaats en er wordt aan elkaar hulp verleend, indien dit 

gevraagd wordt.  

 

Verwachtingen voor 2022 

 

Een groot deel van de inkomsten wordt gegenereerd uit uitvaarten. De verwachting bestaat 

dat deze inkomsten in 2022 beduidend lager uit zullen vallen dan in 2021. Dit is gelegen in 

het feit dat er minder uitvaarten geboekt zullen worden als gevolg van teruglopende 

sterftecijfers Covid 19 door vaccinaties. Daarnaast was de SZK in de coronaperiode de enige 

partij die, door de sluiting van de horeca, naast een uitvaart aansluitend ook een koffietafel 

kon verzorgen. De verwachting bestaat dat deze situatie zich op (korte) termijn niet meer zal 

voordoen. Ook zijn er in Huissen andere partijen gekomen die nu op exact dezelfde wijze als 

de SZK complete uitvaarten aanbieden. In 2022 zal dan ook gezocht worden naar nieuwe 

inkomstenbronnen. 

 

Het bestuur, 

 

Huib Fienieg (voorzitter),  

Annelies van Ditshuizen (secretaris),  

Nick Hubers (waarnemend penningmeester), 

Danny Schluter (facilitaire zaken),  

Elise Werkman (communicatie),  

Herman Geerts (activiteiten, subsidie- en fondsenwerving),  

Jaap Hendriksen (lid). 

  

Nick Hubers is bevoegd bij ontstentenis of belet van de bestuurders. 


