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Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn
Beleidsplan 2021-2024

Doelstelling van de stichting
Het doel van de stichting is om activiteiten te organiseren en fondsen te verwerven ten behoeve van
de restauratie, onderhoud en verfraaiing van het kerkgebouw en verdere toebehoren van de
Nicolaaskerk in Baarn.

Het kerkgebouw
De Nicolaaskerk in Baarn is een driebeukige neogotische hallenkerk gebouwd in 1904 met zeven
traveeën. Het hoofdaltaar is uit 1865 en het Maria-altaar uit 1886. Het Jozef-altaar is van omstreeks
1906. Het doopvont is geplaatst in 1926. De kerk bezit een gepolychromeerd houten beeld van Maria
van Baerne uit 1735. Bijzonder zijn ook een miskist en houten tabernakel die nog stammen uit de tijd
van de schuilkerk (18e eeuw). Opvallend zijn ook de zeven gebrandschilderde ramen: vijf rond het
hoofdaltaar in het priesterkoor, één boven het Maria-altaar en één boven het Jozefaltaar. De ramen
zijn alle vervaardigd door F. Nicholas en Zonen te Roermond.

Bij de kerk hoort ook de pastorie, de kosterswoning (eveneens een gemeentelijk monument), de
vergaderzaal Trefpunt en het kerkhof (dat aangesloten is bij de Stichting Oorlogsgraven).

Hoe ziet het bestuur deze doelstelling
De Nicolaaskerk is een gemeentelijk monument, en betekent ook veel voor Baarn. Het is een
markant gebouw en vele Baarnaars, zowel kerkgangers als niet kerkgangers, hebben een binding met
het gebouw. Daarnaast, is de Rooms-katholieke Kerk in de loop van de geschiedenis altijd een
mecenas van kunst geweest. Als gevolg daarvan is zij in bezit van cultureel erfgoed en heeft ze ook de
taak dit patrimonium in stand te houden waar mogelijk publiek te vertonen.

Naast de plaats voor geloofsbeleving heeft de kerk tevens dus ook een culturele taak, omdat:
 Kerkgebouwen op unieke wijze verbonden zijn met bepaalde kunstvormen (bijvoorbeeld

orgelmuziek of de klassieke missen van Mozart, Haydn etc.).
 Kerkelijke kunst alle mensen (kerkelijke en niet kerkelijke) positief kan inspireren.

Het bestuur van de stichting ziet het als zijn taak de culturele waarde van de Nicolaaskerk voor de
gemeente te behouden, uit te dragen en waar mogelijk te verfraaien. Hiertoe organiseert het
activiteiten gerelateerd aan het kerkgebouw en verdere toebehoren (bijvoorbeeld vergaderruimtes,
pastorie, kosterswoning, kerkhof).

Samenstelling stichtingbestuur
 Voorzitter: Alexander van den Eshof – tevens vertegenwoordiger locatieraad (toegetreden 2018,

herkozen 2022)
 Secretaris: Carel Jansen (toegetreden 2018, herkozen 2022)
 Penningmeester: Jean-Marie Stokkermans (toegetreden 2018, herkozen 2022)
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 Vertegenwoordiger Martha en Mariaparochie: Vacant. Voorheen: Margriet Nota – (toegetreden
2018, décharge 2022).

 Lid: Mathieu Koren (toegetreden 2022)

Restauratie Nicolaaskerk en toebehoren: terugkijken en vooruitblikken
Met haar activiteiten heeft de stichting in belangrijke mate bijgedragen aan de verschillende
restauraties, met name:
 het voorzien van het gehele dak van nieuwe leien (2008)
 de restauratie van de gebrandschilderde ramen (2010)
 de restauratie van het gehele interieur(2016)

De komende vijf jaar worden de activiteiten van de stichting gericht op de volgende specifieke
doelen:
 Orgel: restauratie van het neobarok orgel uit 1967, gebouwd door de firma Verschueren. Dit is

een waardevol en uniek orgel uit zijn tijd. Ten behoeve hiervan worden een aantal fond
verwervende activiteiten georganiseerd.
Beoogd bedrag: € 25.000,-

 Sacristie: restauratie van de sacristie in zijn oorspronkelijke staat, inclusief: houten plafond,
stucwerk van muren, verwarming, elektra, en het conserveren en reproduceren van
oorspronkelijke muurschilderingen. Ten behoeve hiervan worden een aantal fond verwervende
activiteiten georganiseerd.
Beoogd bedrag: € 5.000,-

 Historisch archief: ordening en inventarisatie van het historisch archief, inclusief stukken uit de
‘schuilkerktijd’ en historische stukken vanaf de stichting daarvan in 1853.
Beoogd bedrag: Geen. Geschatte uren: 80 uur.

Toekomstige activiteiten
Ten behoeve van bovenstaande doelen onderneemt de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk
Baarn activiteiten die passen bij de bovenstaande doelstelling. Dit zijn vooral activiteiten van
culturele aard. Deze voorgenomen activiteiten worden eerst ter goedkeuring gelegd aan de
locatieraad van de Nicolaaskerk.

Voorziene publieksactiviteiten:

Voor het orgel:
 Website special gericht op het orgel
 Actie ‘sponsor een orgelpijp’
 Subsidieverzoeken
 Reeks orgelconcerten
 Bezichtiging voortgang (Monumentendag, Orgelzondag)

Voor de sacristie
 Bezichtiging voortgang
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 Artikelen in het blad van de Nicolaaskerk: ‘kerkvenster’. Dit blad is openbaar en op de internet
site van de Nicolaaskerk beschikbaar.

Voor het historisch archief
 ‘Duik in het verleden’ – rubriek over interessante archiefstukken in het kerkblad ‘Kerkvenster’.

Dit blad is publiek toegankelijk op internet via de website van de Nicolaaskerk.

Overweging
 Alle activiteiten die door de stichting georganiseerd of ondersteund worden, moeten

toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ook voor hen die niet gebonden zijn aan de Nicolaaskerk.
 Alle activiteiten die door de stichting georganiseerd of ondersteund worden, moeten passen in

het doel en de geest van de Martha en Mariaparochie waar de Nicolaaskerk toe behoort.

Daarnaast heeft de stichting het voornemen de volgende regelmatig terugkerende culturele
activiteiten (mede) te organiseren en ondersteunen:

 Openmonumentendag
 Activiteiten georganiseerd door de Raad van Kerken te Baarn waar de Nicolaaskerk lid van is.

Daartoe behoren onder andere zaken als de Open Kerkennacht, Feest van de Geest,
optredens Bach Cantate et cetera.

Financiën
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk t.b.v. de Stichting. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
onkosten.

Financieel beleid: De stichting doet kleine uitgave t.b.v. haar culturele activiteiten. De fondsen die zij
verwerft zijn bestemd voor de restauratie, onderhoud en verfraaiing van het kerkgebouw en verdere
toebehoren. Giften kunnen geoormerkt zijn voor specifieke doelen. De grote uitgaves (b.v.
uitbesteding restauratie orgel) geschieden via de Nicolaaskerk, onderdeel van de Martha Maria
parochie.

Voor verder overzicht van bestedingen wordt verwezen naar het financieel verslag.

Referenties
Website Stichting Restauratiefonds Nicolaas:

Nicolaaskerk Baarn - Restauratiefonds (nicolaasbaarn.nl)
Website Orgel Nicolaaskerk

www.nicolaasorgel.nl
Website Nicolaaskerk Baarn

Nicolaaskerk Baarn - Welkom (parochienet.nl)
Website Martha Maria parochie

Welkom bij de Parochie HH. Martha en Maria (marthamaria.nl)
Website Raad van kerken Baarn

Home - Raad van Kerken - Baarn (rvkbaarn.nl)


