Beleidsplan Stichting Abdijkerk Thorn

Doelstelling en werkzaamheden van de stichting
De Stichting Abdijkerk heeft ten doel het ondersteunen van de parochie H. Michaël bij het in
standhouden van de monumentale Abdijkerk in Thorn en de monumentale Kapel Onder de Linden.
Met respect voor de sacraliteit van het gebruik van de kerkelijke goederen en voor de regels van de
R.K. Kerk die voor deze goederen gelden, wordt de parochie financieel en praktisch ondersteund bij
het onderhouden, herstellen, bewaren, vervangen, verwerven, vermeerderen en/of verrijken van de
kunstschatten en bezienswaardigheden – waaronder begrepen museaal erfgoed, zoals monumentale
gebouwen en kerkhof – van de aan de parochie van de H. Michaël te Thorn toebehorende
eigendommen.
De stichting biedt de mogelijkheid de Abdijkerk te bezoeken Hierbij geeft zij historische, culturele en
kerkelijk informatie. Bezoekers kunnen aan de hand van een door de stichting gemaakte film
kennismaken met de geschiedenis van het gedurende acht eeuwen door vrouwen geregeerde
vorstendom Thorn. In de Abdijkerk bewaakt de stichting de stille en sacrale sfeer en worden
kunstwerken getoond. Deze nodigen uit om stil te staan bij wat het menselijke overstijgt en laten
bezoekers proeven aan een millennium lange geschiedenis van dit godshuis.
De stichting is ondersteunend aan de parochie H. Michaël. Zij onderschrijft dat de viering van de
liturgie prioriteit heeft, waardoor het kerkgebouw zijn ziel behoudt.

Financiën
-De stichting verwerft inkomsten door de mogelijkheid te bieden de Abdijkerk te bezoeken tegen
een geringe vergoeding en het gebouw met de daar aanwezig kerkelijke kunst en andere
kunstobjecten te bekijken.
-Daarnaast biedt de stichting in beperkte mate devotionalia en parafernalia aan de bezoekers te
koop aan.
-Ook andere activiteiten zoals het organiseren van kleine symposia behoren tot de mogelijkheden
om de doelstelling te bereiken.
-De stichting werft fondsen om zo de parochie te ondersteunen in het onderhoud en beheer van
de gebouwen en kunstvoorwerpen.

Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd en besteed door het bestuur van de Stichting Abdijkerk. Bestuursleden
worden benoemd door het Kerkbestuur van de R.K. parochiefederatie Emmaüs, waartoe de parochie
van de H. Michaël behoort. De pastoor van deze parochie is qualitate qua lid van het bestuur en in de
praktijk ook voorzitter van de Stichting Abdijkerk. De Stichting legt verantwoording af aan het
voornoemde Kerkbestuur van de R.K. parochiefederatie Emmaüs.
Gelden worden aangewend voor noodzakelijk onderhoud- en herstelwerk en voor verrijking van de
kunstcollectie. Tevens worden zij gereserveerd voor besteding aan grotere projecten in toekomstige
jaren.
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