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Stichting Van Goghkerkje Nuenen 

De Protestantse Stichting van Goghkerkje zet zich in voor het in stand houden van het Van 

Goghkerkje in Nuenen, het daarbij behorende orgel, het carillon en de tuin. Dit zijn historisch 

waardevolle en gezichtsbepalende elementen in het dorpsbeeld van Nuenen. 

Stichting Van Goghkerkje Nuenen is een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten 

ANBI (RSIN 816041908). Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze 

stichting voor ten minste 90 % een algemeen belang dient en dat de Stichting geen 

winstoogmerk heeft. De Stichting voldoet aan de eisen voor wat betreft het 

beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en 

verantwoording. Alle informatie stellen we openbaar ter beschikking, onder andere op deze 

website, zodat je inzicht krijgt in het functioneren van onze stichting.  

Breed publiek 

Om het Van Goghkerkje in stand te kunnen houden, brengen we het kerkje en zijn historische 

waarde onder de aanbracht van een zo breed mogelijk publiek. We streven er daarnaast naar 

de vrije ligging van het Kerkje in zijn omgeving te behouden. We ontwikkelen en 

implementeren werkplannen voor het onderhoud van het exterieur en interieur van het kerkje. 

Verder initieert, onderhoudt en versterkt de Stichting sociaal-culturele relaties in Nuenen, 

zoals de relatie met de gemeente Nuenen, de Nuenense kerkelijke gemeenschappen en het 

Vincentre. 

Beschikbaar voor activiteiten 

Het kerkje stellen we beschikbaar voor kerkdiensten met een speciaal karakter, bijzondere 

plechtigheden en bredere culturele activiteiten die passen bij de signatuur en de specifieke 

locatie van het kerkje. 

ANBI gegevens 

Activiteiten 
Het kerkje wordt gebruikt voor kerkelijke en burgerlijke doeleinden, waaronder kerkelijke en 

burgerlijke huwelijken, kerkelijke vieringen en culturele alsmede enkele Vincent van Gogh 

gerelateerde activiteiten, voortkomend uit de relatie die tussen het kerkje en de schilder 

bestaat. De stichting hanteert een tienjaren-onderhoudsplan met bijbehorende reservering en 

hiervan worden jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn 

zowel de binnen- als buiten verlichting vernieuwd met energie zuinige led verlichting. De 

buitenverlichting omvat een aantal led armaturen die scheerlicht langs de steunberen van het 

gebouw geven terwijl het klokkentorentje en dak apart verlicht worden. De binnenverlichting 

omvat een scala van indirecte verlichtingsmogelijkheden die voor de verschillende activiteiten 

een specifieke aanlichting mogelijk maken. Tevens heeft het historische doopvont een 

algehele restauratie ondergaan. Het externe onderhoud van het gebouw is op orde.  
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De afgelopen jaren is het kerkje gebruikt voor kerkelijke en burgerlijke doeleinden, 

waaronder kerkelijke en burgerlijke huwelijken, kerkelijke vieringen en culturele alsmede 

enkele Vincent van Gogh gerelateerde activiteiten, voortkomend uit de relatie die tussen het 

kerkje en de schilder bestaat. 

Bestuur 

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders worden niet geldelijk beloond voor 

hun bestuurlijke activiteiten. Het huidige bestuur bestaat uit: 

 Voorzitter: R.M. Wolf 

 Secretaris: J.A. Keizer 

 Penningmeester: B.H. Verbeek 

 Algemeen adjunct: M. Kerssen 

 Verhuur: W. Eveleens 

 Contacten met de Protestantse Kerk te Nuenen (PNG): C. Sprong 

Financiële verantwoording: 

 

 

 


