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Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de maatregelen rond Covid19. Ondanks dat hebben we nog 

twee exposites kunnen organiseren, maar helaas geen concerten.  

‘Mei’-Expositie De Ruimte 
Deze expositie hebben we op het laatste moment moeten cancelen. De exposanten willen graag in 
mei 2021 weer meedoen.  
 
Zomer-Expositie: Ontvluchten van 8 juli – 12 augustus 
Ook deze expositie werd gehinderd door de Covid 19 maatregelen. Het was een expositie zonder 
opening en zonder orgelconcerten.  
De expositie is samengesteld door Peter Boender, Hans van der Lei en Mirjam Kiers. 
Door de bezoekers werd de Grote Barmsijs van Peter Boender aangewezen als PublieksParel. 
Aantal bezoekers: 318, zomer 2019: 516, zomer 2018: 463, zomer 2017: 681 en zomer 2016: 599. 
Er zijn geen foto’s verkocht. 
 
Bijzondere openstellingen: 
In het kader van de lockdown voor Covid19 is er door de kerkelijke gemeente in de zomerperiode 
een ‘Open Kerk’ georganiseerd van donderdag t/m zaterdag.  Dat betekende dat de foto-expositie op 
deze dagen ook te bezichtigen was. Bezoekersaantallen zijn niet geregistreerd. 
 
September-expositie: Van Betekenis van 10 – 19 september   
Exposanten: Roel Endendijk, Betty van der Kamp en Tjeerd Landman 
Opening zaterdag 5 september door Henry Joustra van Joustra Stoelverzorgers. De muzikale bijdrage 
werd verzorgd door Tjako van Schie, piano van RonDoM in Wilhelminaoord.  
Door de bezoekers kreeg ‘Rennie’ van Tjeerd Landman de meeste stemmen en is daarmee de 
PublieksParel van september 2019. 
Zondag 13 september was de kerk/expositie open ivm Open Monumentendag. Er zijn 39 bezoekers 
geweest.  
Het totaalaantal bezoekers was 262. Dit is vergelijkbaar met andere jaren wanneer de bezoekers van 
Kopje Cultuur op de zaterdagmiddag niet meegeteld worden.  2019: 230; 2018: 246; 2017: 159; 2016: 
239.  
Er is één kunstwerk verkocht. 
 
Concerten   
In 2020 hebben we geen concerten kunnen aanbieden. 
 
Samenwerking 
Kopje Cultuur 
Dit jaar is er geen Kopje Cultuur georganiseerd.  
Kunstkring Steenwijk  
Al vroeg in het jaar hebben we voor 11 t/m 13 juni geplande kunstmarkt gecanceld. We verwachten 
dat de voorbereidingen niet voor niets zijn geweest en we de markt een volgend jaar wel kunnen 
organiseren.  
Gemeente Steenwijkerland 
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Er is regelmatig contact geweest met de gemeente, in de persoon van Dennis Frikken over het al dan 
niet door kunnen gaan van onze activiteiten. De maatregelen rond Covid19 zijn strikt en het was 
lastig om de juiste categorie te vinden, een culturele activiteit, geen evenement en in een kerk.  
 
Doopsgezinde Kerk 
Om uit te vinden wat wel en niet toegestaan is in verband met de Covid19 maatregelen is er in het 
overleg met de gemeente samengewerkt met de kunstcommissie van de Doopsgezinde Kerk in 
Steenwijk. 
 
Financiën  
We hebben ook dit jaar weer voldoende adverteerders/sponsors, kunnen vinden voor onze 
programmaboekjes: 18 advertenties en één in natura. Doordat we maar twee exposities en maar één 
opening hebben uitgevoerd hebben we deze adverteerders minder laten betalen.  
Naast een klein, maar toenemend, aantal donateurs komen de opbrengsten uit verkooptafel, giften 
en collecten.  Er zijn geen opbrengsten van de verkooptafel geweest. De verkoop van de kaarten die 
gemaakt worden van de geëxposeerde werken loopt goed.  
Het aantal donateurs is helaas gedaald naar 8. Er is 1 donateur die jaarlijks een periodieke gift geeft.  
In 2019 werden we verrast door een gift van € 1000,-- van de Stichting Kringloopwinkel Steenwijk. 
We hebben dit besteed aan extra pr-middelen: twee nieuwe sta-borden en twee beachflags. We 
hebben de indruk dat door deze vlaggen de zichtbaarheid van de kerk wordt vergroot en dat er 
daardoor meer bezoekers komen. 
 
We zijn dankbaar dat we voor de exposities steeds een beroep hebben kunnen doen op 
gemeenteleden, waardoor we de kerk steeds hebben kunnen openstellen voor publiek. Deze relatief 
grote groep trouwe suppoosten (30) maakt het mogelijk dat er tijdens de exposites altijd twee 
personen aanwezig zijn.  
Ook zijn we de beheerder van de Kleine Kerk dankbaar voor het beschikbaar stellen van de 
faciliteiten en alle medewerking die we ook dit jaar weer hebben gehad.  
 
 
 

 


