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Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  (SVFK)	  vergaderde	  in	  2016	  op	  12	  mei	  in	  Hilversum	  en	  op	  5	  
november	  gezamenlijk	  met	  het	  bestuur	  van	  het	  Willibrordcentrum	  in	  Rome.	  

	  

Van	  het	  bestuur	  maken	  deel	  uit:	  

E.H.Th.M.	  (Ed)	  Nijpels,	  voorzitter	  m	  

A.J.F.C.M	  van	  Amelsvoort,	  penningmeester	  m	  

Th.J.M.	  Heere,	  secretaris	  m	  

S.L.	  de	  Blaauw,	  lid	  m	  

M.J.Th.	  Martens,	  lid	  v	  

Y.E.A.M.	  de	  Haan,	  lid	  v	  

	  

Donateurs	  

Dit	  jaar	  heeft	  er	  een	  saneringsoperatie	  plaatsgevonden	  in	  het	  verouderde	  adressenbestand	  van	  
donateurs.	  Het	  aantal	  betalende	  donateurs	  bleek	  daarbij	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  aanzienlijk	  te	  zijn	  
verminderd.	  Er	  is	  telefonisch	  contact	  gezocht	  met	  zoveel	  mogelijk	  personen	  uit	  het	  oude	  
bestand,	  waardoor	  nu	  weer	  op	  een	  soliede	  kern	  van	  trouwe	  donateurs	  mag	  worden	  gerekend.	  
Het	  aantal	  donateurs	  moet	  echter	  stijgen	  om	  ook	  in	  de	  toekomst	  voldoende	  achterban	  te	  
behouden.	  Het	  bestuur	  van	  de	  SVFK	  en	  het	  Willibrordcentrum	  gaan	  zich	  daarvoor	  gericht	  
inzetten.	  De	  eerste	  resultaten	  zijn	  in	  2016	  al	  geboekt.	  

	  

Website	  

Met	  het	  Willibrordcentrum	  is	  intensief	  overleg	  geweest	  over	  de	  vernieuwing	  van	  de	  website	  van	  
de	  kerk.	  Deze	  moet	  sprekender,	  dynamischer	  en	  informatiever	  worden	  om	  nieuwe	  
belangstellenden	  te	  trekken	  en	  ook	  daarmee	  de	  achterban	  van	  de	  Friezenkerk	  in	  Nederland	  te	  
vergroten	  en	  te	  versterken.	  De	  SVKF	  wil	  daarin	  een	  rol	  spelen	  vanuit	  haar	  opdracht	  om	  de	  
belangstelling	  voor	  de	  kerk	  in	  Nederland	  te	  stimuleren.	  De	  daartoe	  ontwikkelde	  plannen	  zullen	  
in	  2017	  verder	  worden	  uitgewerkt.	  



Financiën	  

De	  SVKF	  heeft	  in	  2016	  weer	  een	  substantiële	  financiële	  bijdrage	  geleverd	  voor	  het	  onderhoud	  
en	  de	  exploitatie	  van	  de	  Friezenkerk.	  Het	  Willibrordcentrum	  stelt	  een	  meerjarenplanning	  voor	  
het	  onderhoud	  van	  het	  kerkgebouw	  op,	  waardoor	  een	  duidelijker	  beeld	  ontstaat	  van	  de	  te	  
verwachten	  investeringen	  en	  uitgaven	  in	  de	  nabije	  toekomst.	  

	  

Rectoraat	  

In	  Rome	  is	  afscheid	  genomen	  van	  pater	  Tiemen	  Brouwer	  O.P.,	  die	  vele	  jaren	  de	  Friezenkerk	  als	  
rector	  gediend	  heeft.	  De	  SVFK	  ziet	  terug	  op	  een	  vruchtbare	  samenwerking	  in	  de	  zorg	  voor	  het	  
kerkgebouw	  en	  voor	  de	  gemeenschap	  die	  daar	  samenkomt.	  In	  de	  op	  de	  NPO-‐televisie	  
uitgezonden	  eucharistieviering	  vanuit	  de	  Friezenkerk	  op	  6	  november	  heeft	  pater	  Brouwer	  het	  
rectoraat	  overgedragen	  aan	  zijn	  opvolger,	  mgr.	  Antoon	  Hurkmans,	  voormalig	  bisschop	  van	  s’-‐
Hertogenbosch.	  Het	  bestuur	  van	  de	  SVFK	  was	  hierbij	  aanwezig.	  


