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Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren 

 

Verslag van de secretaris over het jaar 2021  

 

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op de renovatie van het in- en exterieur en de 

herinrichting van de Johanneskerk in Laren. De situatie van dit cultureel erfgoed was 

zodanig dat renovatie en voor een deel ook restauratie, dringend nodig waren.   

Daar de toren van de gemeente Laren is en het schip van de Protestantse Gemeente 

Laren-Eemnes (PGLE), is het renovatieproject eind 2019 gezamenlijk aangepakt. Dit 

was in augustus 2021 gereed waardoor de Johanneskerk op vrijdag 17 september 2021 

herboren het 500 jarig bestaan heeft kunnen vieren. 

 

Het Bestuur van de Stichting had ook het afgelopen jaar tot taak fondsen te werven voor 

met name de inrichting van het schip van de kerk en de omgeving van de kerk. Voor 

renovatie van het exterieur was subsidie verkregen, voor het interieur moesten fondsen 

worden geworven. Het noodzakelijke bedrag van € 500.000,--, is bijeengebracht. Zie op 

de website Johanneskerk500, het verslag van de penningmeester. De culturele ANBI 

status heeft zeker tot dit grote succes bijgedragen. 

 

In het bestuur van de Vriendenstichting hadden in het verslagjaar zitting: 

Nanning Mol, voorzitter 

Heleen van Beelen, lid 

Henriëtta van der Gaag, lid 

Marc Vos, penningmeester 

Douwe de Joode, secretaris 

 

In de Groep Fondsenwerving hadden in het verslagjaar zitting: 

Ton Stam  

Mariëtte Nieuwboer 

Leo Janssen 

 

Vergaderingen 

 

Het aantal officiële vergaderingen van het Bestuur van de Vriendenstichting in 2021 

was 11. Er werd steeds samen met de Groep Fondsenwerving vergaderd. Naast deze 

bijeenkomsten vonden besprekingen plaats met Jaap van Duijn die namens de PGLE 

nauw betrokken was bij de fondsenwerving en met Ineke de Joode voorzitter van de 

Jubileumcommissie JK500 over de te houden festiviteiten op en rondom de 17e  

september. Het aantal tussentijdse besprekingen over lopende zaken en de voortzetting 

van de Vriendenstichting onder andere met de PGLE, bedroeg 34.  

De eerste vergadering van het bestuur van de Vriendenstichting in dit verslagjaar was 

op 5 januari. Aan het begin van het jaar is een communicatieplan opgesteld. 
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Acties om fondsen te werven en de communicatie met de Vrienden te onderhouden, 

waren de volgende: 

 

- Het verzorgen van een maandelijkse Nieuwsbrief voor de Vrienden. Deze 

verscheen 11 maal; 

- De Nieuwsbrief per mail verzenden aan 260 Vrienden en 17 per gewone post 

aan hen die geen email adres bezitten; 

- Onderhouden en vullen met actuele informatie van de JK500 website; 

- Het bijstellen van de flyer en deze op verschillende locaties neerleggen; 

- Het schrijven en verzenden van 12 persberichten waaronder berichten over het 

jubileum, concerten en lezingen in de Johanneskerk; 

- Het persoonlijk en schriftelijk benaderen van  inwoners van Laren en Eemnes 

om hen tot Vriend te maken; 

- Het aandacht blijven vragen voor de wijn- en honingactie; 

- Het  verspreiden van een fotoreportage en een video over alle facetten van de 

renovatie en het jubileum; 

- Het  ontvangen van Vrienden en derden in de gerenoveerde en heringerichte 

Johanneskerk. 

- Het organiseren samen met dirigent Jaap van Zweden van een dankjewel 

concert dat door hem aan de Vrienden van de Johanneskerk werd aangeboden. 

Helaas kon dat vanwege restricties door corona, op de geplande datum 18 

december geen doorgang vinden. Het zal indien mogelijk, in het voorjaar van 

2022 plaatsvinden. 

 

Samen met de PGLE heeft de Vriendenstichting aan het einde van het verslagjaar een 

aantal personen benaderd voor de functie van bestuurslid van de Vriendenstichting; 3 

namens de PGLE en 2 namens de gemeente Laren. Met ingang van het jaar 2022 zal tot 

installatie worden overgegaan daar de huidige vijf bestuursleden met hun bestuurlijke 

activiteiten stoppen. Voorzitter, penningmeester en secretaris zullen waar nodig, de 

nieuwe bestuursleden in 2022 met advies bijstaan.  

 

Tussen de PGLE en de Vriendenstichting is een convenant tot stand gekomen waarin 

de verwachtingen betreffende de exploitatie van de Johanneskerk, over en weer zijn 

vastgelegd.  

 

Wat de exploitatie betreft; de Johanneskerk is door de renovatie en herinrichting 

multifunctioneel geworden qua activiteiten; het sacrale een kerk eigen en het algemene 

zoals de organisatie van evenementen. Een professional zal, voorlopig gedurende een 

paar dagen in de week, organisaties, bedrijven en derden, interesseren voor een activiteit 

in de Johanneskerk, en hen bij opzet en uitvoering aan de hand van een vastgestelde 

tarieflijst, begeleiden.   

  

 

Douwe de Joode 

 

Secretaris  Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk - Laren  

Januari 2022 

 


