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Verslag van de verrichtingen van de stichting in het boekjaar 2018 

1.  Vergaderingen 

     De bestuursvergaderingen vonden plaats op 22 februari, 24 mei en 

     18 oktober. 

2.  Stichtingsbestuur 

     Leden van het bestuur waren: 

     De dames C.W.M. Hoffmann (penningmeester), J.M.van Venroooij-Dulfer 

     (secretaris) en B. Wolswijk-de Vos (bestuurslid) 

     De heren J.H. Geelen (bestuurslid), C.A.P. Groenendaal (bestuurslid) 

     B.P.A. Maltha (voorzitter) en E.H.van der Mijle (vice-voorzitter) 

     Nieuw bestuurslid per 4 maart 2018 is Mw C.W.H.M.van Blijswijk 

3.  Acties 

     Het ledenaantal van de stichting is nu acht. 

     Het aantal donateurs neemt nog steeds af. 

     De kerkdeuren zijn dagelijks geopend, de Mariakapel is dan te bezoeken. 

     Door de glazen deur krijgt men een goed zicht op het fraaie kerkinterieur. 

     Een vaste groep vrijwilligers opent en sluit dagelijks de kerkdeur. 

     De eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk open van 14.00 tot 

     16.30 uur. Twee vrijwilligers zijn dan aanwezig en geven op verzoek een 

     rondleiding. 

     De Vrienden van de Abt willen hun mooie kerkgebouw promoten door 

     openstelling en het geven van rondleidingen. 

     Het kerkgebouw wordt verhuurd voor concerten. 

     Zondagmiddag 15 april gaf het koor Cantamus Alati een concert. 

     Het koor en orkest van de Vrije School Den Haag gaf op woensdagavond  

     18 april en op donderdagavond 19 april een concert, voornamelijk voor  

     ouders, familie en bekenden. 

 

 

 

     Zondagavond 16 december gaf het Haags Toonkunstkoor in samenwerking 

     met het Hofstads Jeugdorkest een concert. 

     Vrijdagavond 21 december gaf het Christelijk Residentie Mannenkoor een 

     Kerstconcert. 

     Het Oeral Kozakkenkoor gaf in samenwerking met het Oekraïens Ensemble 

     Uzory een Kerstconcert op zondagmiddag 23 december. 

     Op donderdag 29 maart was in het Catharijne Convent de onthulling van het 

     gerestaureerde schilderij “De Kruisiging” van Abraham Bloemaert. 

     Vele donaties, waaronder ook een actie van de Vrienden van de Abt, hebben 

     deze restauratie mogelijk gemaakt.  

     Het schilderij heeft nu een vaste plaats in het museum. 

     Donderdagavond 25 oktober was er in de pastorie een lezing over deze    

     restauratie. 

     Zaterdag 18 augustus was er op het kerkplein een Snuffelmarkt.  

     De opbrengst  € 3.612,10 was bestemd voor de stichting Vrienden van de  

     Abt. 

     De verkoop van boekjes en wenskaarten blijft teruglopen. 

     De Open Monumentendagen waren op zaterdag 8 en zondag 9 september. 

     Beide dagen was de kerk opengesteld voor publiek en werden er rond-     

     leidingen gegeven. 

     Het thema van dit weekend was “Historie Scheveningse Abt-kerkgebouwen” 

     Er was een kinderworkshop. Met gebruik van een bouwplaat van een kerk- 

     gebouw, konden de kinderen een kerkje vouwen, verven en versieren. 

     Ieder heel uur was er orgelspel van maximaal 10 minuten. 

     De opbrengst ad € 385,25 was bestemd voor de stichting Vrienden van de 

     Abt. 

4.  Uitgevoerd werk 

     Project ombouw / elektrificeren van de zes Hoogaltaarkaarsen. 

5.  Raming ontvangsten 

     Het voor 2018 geraamde bedrag aan ontvangsten ad € 7.800,00 is definitief 

     € 10.046,55 geworden. 

     De raming voor 2019 is € 7.350,00       

 

Dit verslag en de hierbij behorende rekening en verantwoordingsstukken zijn 

vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 april 2019. 

 

 

B.P.A. Maltha  J.M. van Venrooij-Dulfer C.W.M. Hoffmann 

Voorzitter  secretaris   penningmeester  

 

 


