
I

,.7 i í'ir-/,u drtrrzT

Kort Verslag betr. StÍchting rrL,ï\TENSI'ÍORGj;Nrr te Ni jmel,;srl
Van de lieer ,J.r'.. van Bronkhorst had ik inmiddels vernomen , dat
Het Bestuur van De Stichting deze wilde liquideren .
De administrateur van De §tichting- de i{eer van Bronkhorst had
hierover a1 verregaande kontakten met De Kerkvoogdij van de Ned.
i{ervormde Kerk van Ni jme;;en opgenomen.
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Najaarsvergadering B Nov. 19BB van DE Hazenkarp in Clubgebouw 'rlinkelsteegseweg
Bij de behandeling van Het Financieel Verslag stelde de Heer Jan v.d. Vegte
hoe het met de lening van Levensmor€len ad F lO.OOOr-- is gesteld, aangezien
hem ter ore was gekomen, d.at De Stichting rrlevensmor"gentt geliquideerd zou
worden.
De Voorzi-tter- de Heer J.':;'. SchöIs keek toen in mijn richting met de vraag
of ik hierover iets kon vermelden.
lleb toen gezegd, dat ik dit punt zaterdaq f2 Nov.l9BB bij de receptie van
l0 jaar De H:\ARD clubglebouw ter sprake zou brengen in cle hoop dat de heren
van Bronkhorst en J,Looijen aanwezig zouden zijn.
i:ils ik meer weet- kom ik er zo spoedig mo,gelijk via het Bestuur van De Haaenkamp
op terug.
12 i'trovember I van I -17.-- uur Rdunie aar Clubhuis DE HAARD aan de
Groenestraat

BB

Looi j en.
Eeer van Bronkhorst heeft onsl uitvoerig verteld, waarom men tot tiquiciatie over-
-^^réddV.

On,"; erget elienie
a1 spoedig de

fn het Bestuur
Ds. trrlesseldijk
Neerbosch
Ds. Colijn

heeft de Rdunie van ca. 14.-- tot A5.3A uur bezocht en liep
Heer van Bronkhorst tegen het li-jf en even later de Heer van

van De Stichting ?rLi:,VlJtIl;MOI?GElf'; hebben moaEnteel zitting:
als Voorzitter en was desti.j ds Predikant voor de ',r,Ii jk Hees-

a1s rrfgevaardià$d.e van Het Buurt- en Clubhuiswerk
alszijnde momentee] Wijkpredikant van Hees-Ileerbosch (Gem.

zö langzamerhand de tijd-gezien zijn leeftijd en ook c1e leef-
prediaknten plus de Heer van Bronkhorst om de Stichtingl op

Ds. van Cruiningen
Ni jmegen/.
De Voorzitter vond
tijd van de andere
te heffen.
De Heer van Bronkhorst gaf ons inmiddels een opsomming over de huidige stand van
zaken zooalàs de liquiditeit en effectenbezit plus bezittingen.
De Heer viin Bronkhorst f-ipp met de gedacht, rond om het Clubhuis De Haard en de
grond dÍe bii dit pand hoort aan te bieden aan de Gemeente Nijmegen als tegae-
prestatie voor de subsidie die men jaarlijks van de Gemeente krijgt.
Het werk van de Haard en De Valkhorst wordt volleciig gesbsidieerd door de
Gemeente Nijmegen.
De Heer van Bronkhorst had de Kerkvoogdij van de Herv. Gemeente Nijuegen een
uitvoerige brief- wat de stichting zoal had weg te geven- geschreven.
Ïnmiddels rà cào een half jaar was van de Kerkvoogdij een antwoord hierop
gekomen. Eenafschrift van de brief sluit ik bij.

lulaandry 19 November 19BB
thuiszijnde-mijnoga11esderevue1atenpaSSeren.

Heb 14 Irlovember 19BB getracht de Heer Looijen te bereiken. Eindelijk is het mij
gelukt om hem rs avonds om ca. ?-O.tO uur aan de lijn te krijgen.
Ileb hem toen verteld, dat de gang van zaken zoals de Heer van Bronkhorst ons
schgtste mij geen vol.doening gafr omdat
punt I : zar de lierkvoog-:dij de lening ar1 F lo.ooor-- aan De ïiazenkann wellil<wider.en
punt 2 : hoe verart De j{aard rj:ln met zi jn gemeenteri- jke subsideis
punt J: waerom laten v'rij de..itichting Levensmor8en niet voortbestaan

een opvol8er voor cle l{eer van Bronkhorst a1s administ;-'ateur is weI te
vi-n,l en

iieb dit a1les tc.lefonisch uÍtvoeri13 met
hierm,le volkomen eens.

de Heer Looijen doorgesproken en was



Blad IIo .2
Ik heb toen;e ileer Looijen verzocht op zo kort mogelijke een moncleling
onderhoud mei cie l{eer van Bronkhorst aan te vra6len om Qg-.pa}<en nog eensduidelijk uiteen te zetten. Iïaast was geboden- ik vrisfltfitever de onder-
hanoelingen met De Kerkvoogdij gevorderd waren.

19 Novernber 1?BB ,trl
Aangezien ik niets meer hoorde van de I{eer Looijen, hoe hetJ?dp gevraagde
afslraak zat, heb ik maar weer eens de heer Looijen gebeld oy'. aie aI een
afspraak met de iluer van Bronkhorst had kunnen maken.
Vertelde toen, rlat hij inmiddels de Heer van Bronkhorst had gesproken
en ge§rggereerd had cie plannen tot ophe: fing van de Stichting Levensmorgen
geen doorqang te laten vinden en de Heer Looijen was genegen om a1s
Penningmeester als opvolger van de Heer van Bronkhor.st aan te treden,
Had ook de Heer van Bronkhorst gewezen welke moeilijkheden voor de Haard
zouden kunnen ontstaan in vdrband net cle subsidéering -
De Iïeer van Bronkhorst had de Heer Looijen te kennen geven, dat hij dale he,le
zaak nog eens nader zou bekijken maar vond de plannen van de Heer Looijenzil gek nog niet.

2J Novembe.r 1988.
Hreeg: de indruk dat cie iieer Looijen het niet nodig vond een gesprek mondeling
aan te gaand met de heer van Bronkhorst oncïanks wij dit haddlan a,f,gesproken.
HEts 2, november 1!BB persoonlijk ce Heer van Bronkhorst gebeld voor een mon-
deling gesprek en we1 op zo korte mogelijke tijd- het fiefÍt 24 November 19BB
om 15.-- uur ts rniddags. i^Jas daartrire gaarne bereid mits het voor zijn vrouw
geen belemmering was- ze moest die morgen naar de tandarts.Maar zou mij
24 November tussen cle middag terugbellàn of er iets tussengekoiles wàsc

2LNovember 19BB
Inderdaad belCè- d.e Heer van Bron]órst nij om ca half eén op, dat het gesprek
doorgang kon vinden.ïrferd om half vier bij hem thuis verwacht.
Om half vier aan de Hazenkampsewet 295 aanwezig.
De Heer van Bronkhorst deelde mij mede, dat hij de I{eer Looójen ook haduitgenodig om aanwezig te zijn.Goed half vier kwam de lieer Looi.ien opdagen.
De Heer van Bronkhorst begom net een uiteenzetting tegeven over-het/,lyellea wee

ï6Ëri"uï:',;:'ï:3*:;:;:ï"ïï,ï20,&lï",3ïl"H:";:ï :ï:l':ï::ï3.:i.*ffiÍ"*a8 van

Aeboerd. Een afschriÍ't van de statuten en het verslag 1!Íi/ wilde hijmijniet verstrekken ohdat ik slechts zijdelinp;s erbij bàtrokken was. :{eI gaf hijmii een afschrift van de brief d:ie hij had ontvangen van De Kerkvoogdij.lJij hebben zeer openhartig atles besproken.
Hii 2ou a:11es doen om de Stichting Levensmorgen op de oude voet voort te zettenmaar dan moest ik bii mii zelf te rade gaan, wie ik dan a1s vervanger vanDs. Wesseldijk zou aanbevelen omdat Ds. ilesseldijk aan de Heer van Bronkhorstdestijds te kennen had gegeven, dat hij ervan af wilde.Ik heb toen direkt
de naam van Ds. Heine uit l{atert genoemd.
Met èe andere Heren Ds. Colijn en Dso vàn Cruiningen zag de Heer van Bronkhorst
geen moeilijkheden. A1 met aI voor mij een zeer nuttig gesprek.

25 l{ovember 19BB
Tussen de middag beItle lleer van Bronkhorst mj-j op, dat hij inmiddels telefonisch
kontakt had gehad mei Ds. VIesse,Ldijk en hem de plannen tot voortzetting van
Levensmorgen voorgelegd. Ds. tríesseldijk gaf aan de Heer van Bronkhorst te,
kennen dat hj-j dan wel- wilde aanb.l-ijven te meer dat in de vervanging van de
i{eer van tsronkhorst zal worden voorzien.
Aldus resulterend bliift het oude Bestuur in takt omdat ook de Heer looijen
Ds. Coli-jn had gesproken en een en ander voor De Haa.rd had uiteengezet. óok
Ds. Colijn ging met het aanstellen van de nieuwe administrateur akkmd.
Met Ds. van Cruininqen za( de Heer van Bronkhorst geen moeilijkheden.
De Heer van Bronkhorst was 2) lrlovernber f98B des mor€;ens ook bij het Kantoor
van De Kerkvoogdij aangegaan en had Mej. de hiekker-I{oofd van dit Bureau verteld,
dat de afwikkeling van de Sticht ing Levensmorgen met De Kerkvoogdij
geen door$an$ 2a1 vinden . Zii moest dit maar alvast aan het dag.Bestuur mede-delen en brief volgt t,z.+-.
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il."t mij ten zeerste dat ik niet kon vragen of ik ook nog een 2e bestuurs-
fid aan het viermansschap mocht tgevoegen en we1 onze Sirnon Kersten- hij was
met ztn Ria met vakantie- het zij"len zeerste gegund.
Dit is noË. een punt van discussie-Laat mij het spoedig qeten Sirnon.

Rest mÍj nog op te merken
dat ik Uw Voorzitter heb verzocht om 12 November ook op de Reurríe van De
haard aanwezig te zíjn- hij had &Lt we1 toe3ezegd maar helaas ontbrak hij.
Jammer.
Van mijn onclerhoud op 12 líovember 19BB met d.e heren van Bronkhorst en Looijen
heb ik diezelfde avond telefonÍsch verslag gebracht.

Ook van mijn gesp::ek op 14 November l9B8 met de heer Looijen heb ik verslag
pgedaan aan Uw Voorzitter cle lleer Schöls over een afspraak net de ljeer van
Bronkhorst maar zoa s u gelezen he6t-liep dit anders.

Met vrienaelijke eroeten,
/') / /( 7-44


