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Voorwoord
In september was er een Titus Brandsma-dag in Nijmegen. De Vrienden van Titus Brandsma
samen met het TBM organiseerde deze dag. 160 Vrienden van Titus uit het hele land gaven
gehoor aan de uitnodiging.
Nu we in het jaarverslag terugkijken op het afgelopen jaar, zien we deze zeer geslaagde dag
als een ijkpunt voor het waarderen van het TBM als een levende werkelijkheid. De vele
Vrienden hebben kunnen zien wat ze in de loop van de jaren met liefde hebben gesteund
om het geestelijk erfgoed van Titus voor de mensen vandaag levend te houden. Ze hebben
kunnen zien en van dichtbij kunnen meemaken hoe het TBM draait en functioneert in de
mooie gedachteniskerk, en in de programma’s van het bezinningscentrum. Maar ook konden
ze ervaren buiten op het vernieuwde kerkplein hoe met de opgerichte zuil het gezicht en het
geschrift van de martelaar Titus Brandsma overeind wordt gehouden als levend onder ons
in verbondenheid met de hele Karmelorde. Bovendien staat op het plein ook de wereld
vredesvlam. Met zijn getuigenis en zijn woorden wilde de vredes apostel Titus ertoe
bijdragen dat deze gaat branden in de harten van alle mensen.
Ook is het afgelopen jaar gebleken uit het aantal mensen dat het TBM bezoekt hoezeer Titus
Brandsma een bron is van steun en bezinning. Het Jaarverslag laat zien waarvoor de
mensen komen, individueel en in groepen. Parochies kwamen voor een bezinningsdag. Een
aantal groepen uit verschillende vormen van onderwijs maakten met een speciaal
programma graag gebruik van de faciliteiten van de Titus Brandsma Memorial.
Hierbij horen ook de liturgie en de vieringen door de week en op zondag. Dragende krachten
hiervoor zijn de lokale Karmel gemeenschap en de daarmee verbonden Eliagemeenschap.
In 2014 was er in het bezinningscentrum weer een indrukwekkend programma-aanbod van
voordrachten en cursussen. Uit de aantallen deelnemers blijkt hoezeer deze voorzien in een
behoefte aan bezinning.
Het geheel van het TBM ziet er prachtig uit, binnen en buiten. Ook de wisselende
tentoonstellingen geven niet alleen kleur en warmte aan de brede gang en zalen. Zij drukken
zorg en smaak uit van de beheerders en zijn een stijlvolle verwelkoming van zoekende
mensen.
Bij de presentatie van dit Jaarverslag, met inbegrip van het verslag van onderhoud en
financiën, wil ik grote dank uitspreken aan de vele weldoeners die dit prachtige project
mogelijk maken. Maar we zouden het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma op deze
uitgelezen plek in het hart van Nijmegen niet actueel hebben kunnen maken zonder het
groot aantal vrijwilligers. Hulde en dank ook aan hen voor hun onbaatzuchtige en
professionele inzet!
Falco J.Thuis o.carm.
voorzitter
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TITUS BRANDSMA GEDACHTENISKERK
De kerk is iedere dag van 8.00 tot 16.00 uur open dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Veel
mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te zoeken, hun zorgen met Titus of
met Maria te delen, of om er gewoon even te zijn. Inclusief de vieringen, bezoeken
gemiddeld zo’n 1000 mensen per week de kerk.
Titusdevotie
Titus Brandsma blijft voor veel mensen een bron van steun en van bezinning. Dagelijks
bezoeken mensen de eenvoudige kapel in de kerk, zij schrijven hun gebedsintenties in een
boek wat voor dit doel gereed ligt. Zij maken een rondgang door de kerk langs de panelen
waarop het leven van Titus Brandsma verbeeld is en de vitrines waarin herinneringsobjecten
tentoongesteld zijn. Het is duidelijk dat vooral het voorplein van de kerk, maar ook de hele
omgeving van de kerk langzamerhand meer bezoekers trekt. Diverse parochies zijn ook dit
jaar weer te gast geweest.
Het Hooghuis te Oss, het vroegere Titus Brandsma Lyceum, heeft een programma
ontworpen voor de eerstejaars van het VMBO en het VWO om hen met Titus Brandsma, de
stichter van hun school, kennis te laten maken. Gebleken is daarbij dat ook het gebouw als
zodanig veel aanknopingspunten biedt voor onderwijs. Ook PABO De Driestar uit Gouda is
een trouwe gast, sinds zij enige jaren geleden de kerk ‘ontdekt’ heeft voor de jaarlijkse
opening van hun studieweek.
Vieringen
Als gemeenschap komen wij op weekdagen vier keer per dag bij elkaar om te vieren, te
bidden en stil te zijn: om te staan voor Zijn Gelaat. ’s Morgens om 8.00 uur is er een
psalmviering, om 9.00 uur een eucharistieviering ter gedachtenis aan de zalige Titus
Brandsma, ’s middags om 12.30 uur een stilteviering en ’s avonds om 19.00 uur is er de
viering Rond de Schrift van de Eliagemeenschap. Iedere zaterdagmiddag om 12.30 uur is er
een meditatieve viering rondom de Karmelregel. Op zaterdagmiddag om 17.00 uur en op
zondagmorgen om 10.30 uur zijn de weekend-vieringen.
Alle vieringen zijn voor iedereen toegankelijk.
Eliagemeenschap
De Eliagemeenschap is de dragende kracht van de eucharistievieringen ‘s avonds en op de
zondagmorgen. Het is een liturgische gemeenschap van leken en religieuzen. Deze
gemeenschap is met elkaar verantwoordelijk voor de liturgie. Aan de liturgie neemt een
bredere gemeenschap deel. Twee keer per jaar houdt de Eliagemeenschap een
bezinningsdag, zes keer per jaar een bijeenkomst die deels een vergadering is over
praktische zaken, maar waar ook tijd is voor scholing en bezinning op het gebied van liturgie
en spiritualiteit. Voor een grotere kring van belangstellenden is er twee keer per jaar een
deelnemersbijeenkomst, waarbij ook deze mensen kunnen meedenken en meepraten over
het beleid.
Nijmeegs Byzantijns Koor
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een eucharistieviering volgens de Byzantijnse
ritus, met medewerking van het Nijmeegs Byzantijns Koor. Rudolf van Dijk was de hierbij
sinds jaren de voorganger. Sinds de ziekte van Rudolf in mei 2014 en zijn overlijden in januari
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2015 is een goede voorganger gevonden in pastor Ton Sip, uit Malden. Rudolf van Dijk zal
zeer gemist worden, met zijn grote betrokkenheid en kennis van zaken was hij voor het koor
een grote steun en inspiratie.
Wereld Vredesvlam
Op de eerste donderdag van de maand komt er een groepje bij elkaar voor een wake
rondom de Vredesvlam op het plein, waarna er samen in het centrum wordt nagepraat.
Ondanks een enthousiaste kern van mensen, blijft het een klein groepje. Paul Reehuis is
steeds bij de bijeenkomsten aanwezig.
Begrafenissen
In 2014 zijn er 10 begrafenissen geweest, van mensen zowel binnen als buiten onze
kerkgemeenschap. Vanwege zijn jarenlange pastorale betrokkenheid bij de parochie is
pastor Paul Reehuis de veelgevraagde voorganger, niet alleen bij uitvaarten in onze kerk
maar ook op andere plekken in de stad. Wel neemt het aantal begrafenissen af. De tendens
om de aula van de uitvaartonderneming of van het crematorium te gebruiken zet zich verder
door.
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BEZINNINGSCENTRUM
Het geheel van het Memorial, de kerk, het bezinningscentrum, het voorplein en de tuin, is
centrum van spiritualiteit. Ieder onderdeel beoogt spiritualiteit toegankelijk te maken voor
mensen. In het bezinningscentrum wordt dit door middel van een uitgebreid programmaaanbod heel gericht gedaan.
Programma-aanbod 2014
• Signalen van Spiritualiteit
Drie keer per jaar is er een serie voordrachten onder de titel ‘Signalen van Spiritualiteit’, in
de veertigdagentijd, bij de opening van het nieuwe cursusseizoen in september en in de
adventstijd. Wij kunnen putten uit een grote groep hoog gekwalificeerde sprekers, die
steeds bereid zijn hun bijdrage te leveren. Er is een wisselend aantal bezoekers, gemiddeld
tussen de 15 en 60 per avond.
Veertigdagentijd: Veel om Hem geleden.
Sprekers: Hein Blommestijn, Anne-Marie Bos, Daan van Speybroeck, Toine van den
Hoogen, Hettie Berflo, Jan Egberink.
Najaar: Om de ziel te openen.
Sprekers: Loet Swart, Door Brouns-Wewerinke, Laetitia Aarnink, Inigo Bocken, Kees
Waaijman,
Adventstijd: Om mens van God te worden
Sprekers: Frans Maas, Hein Blommestijn, Wilma Snoeyer, Sanny Bruijns, Jan Egberink..
• Cursussen
In 2014 werden de volgende cursussen gegeven. Alle begeleiders doen dit op vrijwillige
basis. Een belangrijke bijdrage aan het centrum.
 Psalmencursus: De cursus wordt gegeven in samenwerking met het Titus Brandsma
Instituut: Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Kees Waaijman.
Vier avonden, gemiddeld 25 deelnemers.
 Psalmen, school van gebed: Kees Waaijman.
twee zaterdagmorgens, 25 deelnemers.
 Instuif rond het evangelie: Paul Reehuis.
iedere donderdagmorgen, gemiddeld 18 deelnemers.
 Psalmen lezen in de Veertigdagentijd: Paul Reehuis
drie zaterdagmorgens, 10 deelnemers
 Meditatief zingen in het ritme van het kerkelijk jaar: Anne-Marie ter Beke
drie bijeenkomsten, gemiddeld 10 deelnemers
 Film en Spiritualiteit - Verdwijning, vervreemding, verlies: Hettie Berflo
drie bijeenkomsten, gemiddeld 13 deelnemers
 Karmelregel: ruimte van leven: Hettie Berflo en Marieke Rijpkema.
8 zaterdagmorgens, 10 deelnemers.
 Psalmen in de advent: Paul Reehuis
drie zaterdagmorgens, 10 deelnemers
 Poëzie van Jan van het Kruis: Kees Waaijman
twee zaterdagmorgens, 25 deelnemers
 Martin Buber, Ich und Du: Paul Reehuis en Lourens Das
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Drie vrijdagmiddagen, 12 deelnemers
Bezinningsdag: Stem in de woestijn, Anne-Marie Bos en Anne-Marie ter Beke
10 deelnemers
Christelijke meditatie: doorlopende cursus, Elly Koekkoek
8 bijeenkomsten, 14 deelnemers.
Meditatief zingen in de getijden van het kerkelijk jaar: Anne-Marie ter Beke,
twee middagen, 12 deelnemers.
Film en spiritualiteit: drie films rondom het thema: Leven of overleven?
Hettie Berflo, gemiddeld 15 deelnemers
Biddend leven: jaarcursus in de ruimte van de psalmen o.l.v. Kees Waaijman, Ad de
Keyzer e.a., 10 bijeenkomsten, 35 deelnemers
Bezinningsdag Karmelregel: Wie meer geeft, Kees Waaijman, 30 deelnemers
Brief van Paus Franciscus - De vreugde van het Evangelie: Marieke Rijpkema, Paul
Reehuis, 4 bijeenkomsten, 12 deelnemers
Speling leesgroep: Hettie Berflo, 4 bijeenkomsten, 7 deelnemers

Tentoonstellingen
De brede gang en de grote zalen zijn zeer geschikt voor tentoonstellingen. We proberen
hierbij enigszins het kerkelijk jaar te laten zien, vooral de kersttijd en de veertigdagentijd.
 ‘Spel van Licht’, Frans Pernot - foto’s. Frans Pernot is een bevlogen amateur
fotograaf, met een bijzonder oog voor het detail van het licht in onze kerk.
 ‘Jij die mij aanziet’, Paul Reehuis – Portretten. Olieverf en pasteltekeningen.
 ´Mijn lievelingspsalm´. Allen die betrokken zijn bij de Eliagemeenschap werden
uitgenodigd om mee te doen aan een expositie over de psalm die hen het meest
aanspreekt. Zeker 30 mensen deden mee, een prachtige expositie. De inzendingen
varieerden van glas in lood ramen, tekeningen, foto’s, tot borduurwerk, aquarels,
tekeningen en beelden. Anne-Marie ter Beke verzorgde een mooie opening in de
kerk met zang.
 ‘Rondom Engelen’, in de advent en kersttijd, pastels van Juke Hudig. Zij verzorgde
zelf ook een zondagmiddag om over haar werk te vertellen. Dit was een druk
bezochte bijeenkomst van 60 deelnemers. Daarnaast kwamen er ook groepen op
afspraak om de tentoonstelling te bekijken.
We hebben nu ook zelf een kleine collectie opgebouwd van waar we altijd uit kunnen
putten, naast de tentoonstellingen van buiten, zodat er steeds een wisselend aanbod kan
zijn.
Hettie Berflo
beheerder
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GEBRUIK EN VERHUUR
Karmel
De Nederlandse Karmelprovincie gebruikt het Titus Brandsma Memorial intensief voor
vergaderingen, bezinningsdagen en andere bijeenkomsten.
Bijeenkomsten en bezinningsdagen:
Kapitteldagen 1ste orde, Liturgiedag, bezinningsmiddag Financiën.
Vergaderingen:
AB / DB, Liturgiecie., Vorming en Roepingcie., Charisma en Identiteitcie., NCI cie., Kunstcie.,
PR cie., Moderamen Provinciaal Kapittel, Centra van Spiritualiteit, Achter de Karmel,
Websitegroep, Geassocieerden van de Orde. Diverse voorbereidingsgroepen rondom de
herdenking van 500 jaar Teresa van Avila.
Samenkomst Karmelfamilie
Vergaderingen van de werkgroepen, twee keer per jaar een landelijke dag. Met de
werkgroep Justitia en Pax en een dag met de werkgroep Charisma en identiteit.
Karmelbeweging:
Het bestuur van Karmelbeweging, diverse maandelijkse Regelgroepen en de maandelijkse
Instuif. Landelijke bijeenkomst.
Spreekkamers
Regelmatig wordt gebruik gemaakt van de spreekkamers voor gesprekken van het pastoraat
en geestelijke begeleiding.
Redactie Speling
De redactie van Speling vergadert hier acht keer per jaar.
Begeleiders van de Spelingleesgroepen komen een keer per jaar bij elkaar.
Titus Brandsma Instituut
Er is een levendige samenwerking tussen het Titus Brandsma Instituut en het Titus Brandsma
Memorial. Het TBI huurt de ruimtes en de faciliteiten van het TBM om diverse trainingen en
opleidingen aan te bieden, en voor vergaderingen en bijeenkomsten.
Medewerkers van het instituut zijn steeds bereid mee te werken aan het eigen aanbod van
cursussen van het centrum. Het is voor ons centrum een vruchtbare samenwerking.
‘School voor Spiritualiteit’ is een tweejarige opleiding voor hen die anderen willen
begeleiden op hun geestelijke weg, binnen de christelijke traditie.
Titus Brandsmalezing
Op de ochtend van de jaarlijkse Titus Brandsmalezing organiseert het Titus Brandsma
Instituut voor genodigden en voor de Karmelfamilie bijeenkomsten waarbij de nieuwe
ontwikkelingen van het Instituut toegelicht worden.
Voorafgaand aan de lezing (in de Stevenskerk) wordt er ’s middags in de Titus Brandsma
Gedachteniskerk een meditatieve viering gehouden.
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Vrienden van Titus Brandsma
Voor het eerst dit jaar organiseerden ‘De Vrienden’ in samenwerking met het Memorial een
landelijke vriendendag. Er kwamen ongeveer 160 mensen. Het was een zeer geslaagde dag.
Besloten werd om jaarlijks een Vriendendag te organiseren de band met de vrienden te
versterken. De dag is tevens een goede gelegenheid om te laten zien wat de Vrienden doen
en hoe de giften besteedt worden.
Mariacongres
In oktober, Mariamaand, organiseerden drie Mariacongregaties/ordes een Maria congres.
Het was een groot succes. Er waren meer dan 100 mensen. Eens te meer is gebleken dat het
Memorial, huis en kerk te samen, een uitstekende locatie is voor zo’n evenement.
Groepsbijeenkomsten
Een aantal keren per jaar komt er een parochiegroep voor een bezinningsdag rondom Titus
Brandsma. Heel bijzonder was het bezoek van de parochie uit Duisburg, Duitsland. Zij
kwamen met zo’n 100 mensen, een zeer hartelijke bijeenkomst.
Samen scholen
Kleine groepen van mensen die met ons verbonden zijn, via de Karmel of de
Eliagemeenschap komen tegen een kleine vergoeding bij elkaar zonder begeleiding. Zij
scholen zichzelf. Er zijn diverse groepen: Rond het Evangelie, Bijbelstudie, studie van
Hebreeuws, de Karmelregel en mystieke teksten. Wij vinden het belangrijk dat het huis voor
hen een gastvrij thuis is.
Verdere verhuur
Een greep uit onze vaste huurderskring: DSTS, Burgernetwerk Leefmilieu, Buddyzorg, KNR,
Vierdaagse, FNV Bondgenoten, Hartstichting, Gaandeweg.
Het zijn meest organisaties en groepen die zich met ons verwant voelen: zij weten de
relatieve eenvoud van het huis, de ongedwongen gastvrijheid en de inzet van de vrijwilligers
te waarderen.
Concerten
De kerk is zeer geschikt voor concerten. Toch nemen wij niet zelf het initiatief om concerten
te organiseren. Het is niet alleen een te grote belasting voor onze organisatie die draait op
vrijwilligers, vooral de financiële consequenties zijn te riskant. Wel is de kerk beschikbaar
voor verhuur voor concerten.
In 2014 werd de kerk vier keer verhuurd voor een concert.
Hettie Berflo
beheerder
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PUBLIC RELATIONS
Op vele manieren wordt het Titus Brandsma Memorial en haar activiteiten onder de
aandacht van het publiek gebracht. Traditionele zowel als nieuwe sociale media worden
hierbij gebruikt. PR is in de huidige tijd een tijd- en aandacht vragende klus, met een heel
eigen expertise. Het loopt van de traditionele folder, boekjes en affiches naar de sociale
media zoals website, facebook, twitter. Maar ook toegang krijgen tot de openbare media
van krant tot radio en televisie is belangrijk. Wij doen niet aan alles mee. Daar hebben we
niet alleen de menskracht niet voor, maar de vraag is ook met welk middelen wij ons publiek
het beste bereiken. Wij kiezen ervoor om in ieder geval niet zelf met betaalde advertenties
te werken, maar in te spelen op, mee te werken met publicaties en radio en TV programma’s
van anderen. Zo maken we gebruik van de mogelijkheid die andere bladen en websites
bieden om onze programma’s aan te kondigen, zoals: de website van de KNR, de magazines
als De Roerom, Herademing, Volzin, de website van de Raad van Kerken. Toch zou het goed
zijn om meer gebruik te gaan maken van de nieuwe sociale media zoals Facebook en Twitter.
Maar bij dit alles is de aloude mond-op-mond reclame nog steeds van niet te onderschatten
waarde.
Website
In 2012 zijn we begonnen met het opzetten van een nieuwe website, waarop alle aspecten
van het Memorial te vinden zullen zijn. Het gaat daarbij om:
• Titus Brandsma, zijn leven en zijn geestelijk erfgoed
• vieringen en bijeenkomsten in de kerk
• het programma aanbod
• de iconografie en haar betekenis van de kerk en de omgeving
• verhuur van kerk en zalencentrum
• Vrienden van Titus Brandsma
Ook willen we graag aan andere organisaties, vrienden en geestverwanten, de gelegenheid
geven hun inspiratie van Titus op onze website te laten zien. Om zo een netwerk van door
Titus geïnspireerde organisaties op te bouwen.
Het opbouwen en invullen van de website is een hele klus, die nog niet af is. Duidelijk wordt
daarmee wel hoeveel verschillende aspecten, vertakkingen en activiteiten er in beeld te
brengen zijn ten aanzien van Titus Brandsma en het Memorial.
Nieuwsbrief
Voor ons vaste kring van de Eliagemeenschap en van cursusbezoekers maken we gebruik van
een maandelijkse nieuwsbrief en emailberichten. De Nieuwsbrief wordt digitaal verzonden,
maar is ook op papier om mee te nemen.
Folders en affiches
Voor het programma aanbod en bijzondere evenementen is een ruim overzicht via folders
en affiches. Die worden op diverse plaatsen in de regio Nijmegen verspreidt. Folders
worden in eigen beheer ontworpen en gemaakt.
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VRIJWILLIGERS
Het Titus Brandsma Memorial wordt gedragen door het werk en de inzet van vele
vrijwilligers, zowel in de kerk als in het bezinningscentrum.
Een greep uit hun werkzaamheden:
• kerkwacht: zonder hen zou het onmogelijk zijn dat de kerk iedere dag geopend is.
• liturgie: het voorgaan, de voorzang, muzikale begeleiding, het samenstellen van liturgie,
roosterindeling, het druk en kopieerwerk, kosterij.
• schoonmaak van de kerk
• receptie: ontvangst en telefoon
• verzorging van gasten
• nieuwsbrief
• website
• typewerk
• verzorging bloemen
• fotografie
• technisch klein onderhoud
• programma’s opzetten en begeleiden
• en verder vele hand- en spandiensten.
Zonder hun grote betrokkenheid en inzet zou het onmogelijk zijn al onze activiteiten uit te
voeren. Zij maken het ook mogelijk dat wij de prijzen die wij hanteren voor onze
programma’s, redelijk laag kunnen houden, zodat ons aanbod toegankelijk is voor iedereen.
Kortom de vrijwilligers maken het Titus Brandsma Memorial in grote mate mede mogelijk.
Hettie Berflo
beheerder
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GROOT ONDERHOUD
Na de vele bouw- en restauratiewerkzaamheden van de afgelopen jaren, is 2014 een relatief
rustig jaar geweest. De restauratie van de monumentale poorten onder leiding van
meestersmid Otto van Dijk was in 2014 het enige project en dat gaat gestaag door. Dit jaar
zijn twee grote poorten teruggeplaatst. Doordat het een opleidingsproject is voor leerlingen
van VMBO-techniek vraagt deze restauratie veel tijd. De planning is dat medio 2015 de
laatste twee poorten weer worden teruggeplaatst, waarmee dit prachtige project wordt
afgerond. Dat zal ongetwijfeld met een mooi feest gevierd worden.
Maar het mag wel eens gezegd worden dat, ook naar de mening van de inspecteurs van
Monumentenwacht, de kerk in een heel goede staat van onderhoud is. Er zijn zeker aspecten
die nog verbeterd kunnen worden, maar met al het werk wat de laatste jaren verricht is,
kunnen we zeer tevreden zijn. De jaarlijkse nauwkeurige inspectie van Monumentenwacht is
zeer essentieel voor het goed bijhouden van het onderhoud van dit monumentale gebouw.
Kees van de Burgt
grootonderhoud

11

FINANCIEN
Het boekjaar 2014 toont een tevredenstellend resultaat. De opbrengsten namen toe door een
subsidie die ontvangen werd van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 18.000,-). Daarnaast
toonde de exploitatie van het zalencentrum een duidelijke verbetering en werd een restitutie
ontvangen uit hoofde van verrekening energiebelasting van € 17.000,-.
De kosten waren aanzienlijk lager dan 2013 omdat in dat laatste jaar de volledige investering
in de sacristie van € 52.000,- is geboekt onder de post “onderhoud kerk”. In 2014 is alleen het
normale groot onderhoud gepleegd.

De staat van baten en lasten toont het navolgende beeld: (x € 1.000)
Opbrengsten:

2014

2013

Fondsenwerving en subsidie
Inkomsten kerk
Inkomsten zalencentrum
Opbrengsten parkeerterrein
Baten en giften
(restitutie energiebelasting)

37
55
52
20
20
------184

19
68
47
20
0
--------154

Totaal kosten

7
6
6
43
6
9
3
40
-----120

8
6
5
114
3
14
2
36
------188

Jaarresultaat

64

Totaal opbrengsten
Lasten:
Rente
Afschrijving inventaris
Secretariaat
Onderhoud kerk
Kosten kerk
Kosten zalencentrum
Tuinonderhoud
Kosten poorten

- 33

Balans en financiële positie.
Het positieve resultaat heeft zij weerslag gehad op de vermogenspositie van de stichting
TBM.
Als gevolg van de in het verleden gedane investeringen was de vermogenspositie sterk
verslechterd. Omdat de stichting slechts een gebruiksrecht heeft met betrekking tot de kerk en
de bijgebouwen/terreinen, moeten alle investeringen als kosten worden geboekt en komen
deze derhalve terstond ten laste van het resultaat. Het negatieve eigen vermogen was
opgelopen tot ruim € 67.000,-. Door het positieve resultaat in 2014 is het negatieve vermogen
grotendeels verdwenen. De cijfers zien er als volgt uit:
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2014

2013

8

11

Vorderingen

26

27

Liquiditeiten

115
-----

191
------

Totaal activa

149

229

-4

-68

Langlopende lening

152

290

Kortlopende schulden

1
------149

7
-------229

ACTIVA
Vaste activa (inventarissen)

PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal passiva

Hierbij dient aangetekend te worden dat in 2014 een vervroegde aflossing heeft
plaatsgevonden op de langlopende lening aangezien dit rente-technisch een voordeel oplevert.
Het thans nog beschikbare liquiditeitssaldo dient met name als reserve voor de uitgaven die in
de komende jaren gedaan moeten worden voor de instandhouding van de kerk. Daarnaast
zullen de middelen worden aangewend voor de verwezenlijking van de overige doelstellingen
van de stichting, te weten de instandhouding van het gedachtengoed van Titus door
publicaties, het organiseren van bijeenkomsten en voorlichting.

Bert Jansen
Penningmeester
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