
Jaarplan 2023 Stichting ArtWay 

 

In 2023 zal Marleen verder blijven werken aan de Nederlandse kant van ArtWay, zij het 

minder intensief dan voorheen. Er zullen twee meditaties per maand verschijnen. Verder 

zullen we eens per maand een nieuw blog op de website zetten of eventueel wat minder vaak. 

Ook blijven de nieuwspunten en agenda in stand.  

 

Wat betreft de Engelse kant van de website: eind januari/begin februari zal het Kirby Laing 

Centre een redacteur kiezen, die dan zo mogelijk in februari aan de slag gaat. Vanaf dat 

moment zal Marleen met de nieuwe redacteur samenwerken. Ook blijven Marleen en Laurel 

Gasque als advisors bij de Engelse kant van de website betrokken. 

 

Samen met de nieuwe redacteur zal bekeken worden hoe de vernieuwde website opgezet zal 

worden en eruit zal komen te zien. De uitvoering van de vernieuwing ligt bij de webmaster 

van KLC. Marleen zal waar nodig haar medewerking verlenen aan de verandering van de 

website. Zowel de Nederlandse als de Engelse kant van de website zullen worden vernieuwd.  

 

Marleen zal als fellow van KLC deelnemen aan hun arts research hub. De eerste zoom 

meeting is achter de rug en de tweede volgt binnenkort, zodat deze onderzoeksgroep stap voor 

stap vorm begint te krijgen. 

 

Marleen zal dit jaar betrokken blijven bij het tijdschrift Heilig Spel, voorheen Laetare 

(beeldbesprekingen voor zondagen van het kerkelijk jaar), bij het Ouderlingenblad van de 

PKN (artikelen) en bij Sjofar (nieuwspunten). In de planning staan drie middagen over 

bijbelverhalen in Culemborg, die ze samen met een vriendin zal verzorgen. 

 

Marleen is een low key onderzoek begonnen naar Nederlandse protestantse kunstenaars in de 

20ste eeuw. Deze inventarisatie van kunstenaars plus over ieder wat informatie zou op de 

website een plaats kunnen vinden, aansluitend bij de archieffunctie van de website. Ook kan 

een aantal van deze kunstenaars middels meditaties besproken worden. 

 

De publicatie door IVP Academic van de Engelse versie van Kunst D.V. staat gepland voor 

december 2023. KLC is van plan om in het voorjaar van 2024 in Cambridge een symposium 

te organiseren rond het boek. 

 

Gelet op de geringe omvang van de middelen heeft het bestuur besloten om af te zien van de 

statutaire verplichting van een accountantsverklaring voor het financieel verslag, maar het 

verslag als bestuur te controleren en goed te keuren. Dit ook omdat een accountantsverslag 

geen ANBI eis is.    

 

 

 

 

 

 

     


