
JAARVERSLAG Stichting Berg en Broek 2021 
 
Het doel van de Stichting Berg en Broek is het bevorderen van de instandhouding, restauratie en 
exploitatie van cultureel historisch waardevolle objecten in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge. En meer in het bijzonder van kleine karakteristieke objecten. 
Het beleid van het bestuur van de stichting t.a.v. de besteding van het vermogen is, in algemene zin, 
om met de ter beschikking staande middelen het doel van de stichting te verwezenlijken.  
 
In 2021 bestond het bestuur uit Agnes van Zoelen (voorzitter), Jan Cees van Duin (wnd. secretaris), 
Piet van der Veen (penningmeester tot juni 2021), Ab Spaan (penningmeester vanaf juni 2021) en de 
leden Chris Buitendijk, Norman Langelaan en Henk Koetsveld. Cile Reniers woonde vanaf september 
de vergaderingen bij als beoogd toekomstig secretaris. Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar.  
Door Corona maatregelen vonden bestuursvergaderingen regelmatig digitaal plaats. 
 
Op 26 maart 2021 zijn de boeken van de penningmeester door de financiële commissie, bestaande 
uit Jan Schepel, Hans Burgers en Ab Spaan, gecontroleerd en in orde bevonden.  
 
In juni 2021 zijn bestuursbesluiten vastgelegd in verband met de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. 
 
Het glas-in-beton raam van de Vredevorstkerk, ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Johan 
Verheij (1906-1975), is door inmenging van SBB gered van de sloop. Het is door de gemeente tijdelijk, 
voor de duur van maximaal 2 jaar, overgebracht naar een veilige opslagplaats. De kerkenraad van de 
Evangelische gemeente Ommoord heeft de intentie de ramen te herplaatsen in hun kerkgebouw in 
Ommoord. De kerkenraad is actief op zoek naar sponsoren om een en ander te bekostigen. Als 
daadwerkelijk tot plaatsing van de ramen wordt besloten, is SBB bereid de plaatsing financieel te 
ondersteunen met een bijdrage van € 5.000,=, als sluitstuk van toezegging van andere partijen. 
Hiermee eindigt voor SBB haar bemiddelende rol en zijn onze activiteiten op dit punt afgerond. 
 
De restauratie van de ramen van de Bergkapel is afgerond. De ramen zijn opgehangen in de 
consistorie van de Hillegondakerk. Op zaterdag 13 november 2021 zijn tijdens een feestelijke 
bijeenkomst de ramen in de kerk ingewijd.  
Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur, onder veel dankzegging, afscheid genomen van Teun 
van Rietschoten en Frans van der Ban. Beide heren vormden tot en met 2020 de Fondsencommissie 
van SBB.  
 
Er is onderzoek gedaan naar het aanbrengen van verlichting in de toren van de Christus Koning. Er 
zijn diverse opties bekeken, die nog geen nadere uitwerking hebben gekregen. Er is daarna (nog) 
geen actie ondernomen. 
 
 


