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1. Organisatie
De stichting heeft ten doel restauratie en onderhoud van de kerk van de Deutsche
Evangelische Gemeinde im Haag.
Volgens de in 1989 opgerichte statuten tracht zij dit doel te bereiken door:
-

financiële bijdragen te vragen van het Duitse bedrijfsleven in Nederland;

-

financiële bijdragen te vragen van de Duitse gemeenschap in Nederland;

-

het ontvangen van giften uit openbare en niet-openbare middelen uit
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland;

-

het ter kennis brengen van het doel middels brochures;

-

het organiseren van liefdadigheidsconcerten in de kerk; en

-

andere activiteiten.

De stichting heeft een ANBI-status. De stichting bestaat uit een bestuur, dat met het
besturen der stichting belast is, en een raad van advies. De raad geeft advies op het
gebied van het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting.

2. Achtergrond en huidige situatie
Het neo-gotisch kerkgebouw uit 1860-1861 was ontworpen door H. Wentzel uit
Berlijn in opdracht van de Deutsche Evangelische Gemeinde. Het kerkgebouw met
bijbehorende inventaris is een rijksmonument (nummer 459703).
De zaalkerk is in baksteen opgetrokken. Aan de straatzijde eindigt de voorgevel als
trapgevel met pinakelbekroningen met de achthoekige toren direct hierachter. Het
interieur van de eenbeukige kerkruimte is in de trant van de stukadoorsgotiek
uitgevoerd. De neogotische inventaris is grotendeels bewaard gebleven. Het betreft
onder meer altaar, preekstoel, herenbank met baldakijn en lambrisering. Het
neogotische orgel uit 1870 is vervaardigd door P. Flaes. De glas-in-loodramen zijn in
1887 en 1889 geplaatst.
Het onderhoud van de kerk valt onder het beheer van de Deutsche Evangelische
Gemeinde im Haag. Voor bepaalde restauratiewerkzaamheden wordt via de SIMregeling een subsidie van 50% verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Voor bouwwerkzaamheden geeft ook de gemeente Den Haag ieder jaar
nog een subsidie, afhankelijk van de projecten.
De Stichting tot behoud van het kerkgebouw van de Deutsche Evangelische
Gemeinde im Haag is opgericht in 1989 in verband met grote
onderhoudswerkzaamheden aan het monument, met name aan de kerktoren. In de
periode na dit project is in 2003 samen met de Rijksmonumentendienst een
onderhoudsplan uitgewerkt met een subsidieregeling. In deze periode was de
stichting niet actief, omdat er voor deze plannen genoeg middelen beschikbaar
waren.
Deze situatie is nu veranderd, omdat ook het interieur van het kerkgebouw, bijna
compleet in originele toestand, nu voor onderhoud of restauratie in aanmerking
komt. De fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van de financiering van het
onderhoud.

3. Projecten
De Stichting ondersteunt de renovatieprojecten voor de kerk door fondsenwerving en
advies.
3a. Flaes-orgel
Het orgel, onderdeel van het rijksmonument, moet nu dringend worden
gerestaureerd. Voor deze werkzaamheden is geen subsidie van de Rijksdienst
voorzien. Daarom zou de fondsenwerving voor dit project in de stichting centraal
staan. Het project zal in 2019-2020 worden uitgevoerd.
Het orgel met een voor Flaes atypische neogotische orgelkast dateert uit 1870,
verkeert grotendeels in originele staat en vormt met het gebouw een uniek geheel.
Het gebouw is in de laatste twee decennia met veel inzet van de leden in een goede
staat teruggebracht. Intussen verkeert het orgel in een matige tot slechte staat en is
toe aan een grondig herstel.
Doel van dit project is de restauratie van het Flaes-orgel met het oog op de
cultuurhistorische waarde van het instrument.

3b. Herenbank (“Koningin Emma-Loge”)
Naast het altaar van de kerk bevindt zich de herenbank met baldakijn en
lambrisering. Deze historische bank voor koninklijke bezoekers en leden van de
gemeente zal ook moeten worden gereinigd en gerestaureerd. Na afloop van het
orgelproject zal de fondsenwerving voor dit project in 2021-2022 plaatsvinden.

4. Begroting
Het bestuur en de raad van toezicht bestaan op dit moment uit personen uit het
kerkgenootschap die zich bijzonder voor het kerkgebouw willen inzetten. Er zijn geen
betaalde functies in de stichting, de stichting is geheel gebaseerd op
vrijwilligerswerk. De middelen komen voor 100% ten goede van de projecten. De
verwachte administratiekosten voor bank en post kunnen worden door een betaling
vanuit het kerkgenootschap in het geheel worden gedekt.

Revisie 2021 (Stand 31-12-2020)
Door vertragingen in de werkzaamheden aan het orgelbalkon zal het
renovatieproject van het orgel vermoedelijk tot najaar 2021 duren.
Het orgelbalkon, dat vanwege een lage balustrade niet veilig te gebruiken is en met
nauwe treden weinig plaats voor activiteiten biedt, wordt in 2021 verbouwd. Er
ontstaan grotere plateaus, om plaats voor muziekensembles te bieden, en de
balustrade wordt verhoogd.
De activiteiten van de stichting in 2021 zullen zich richten op fondsenwerving voor
deze projecten.

