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Het wordt tijd! En niet alleen voor een bulletin, maar dat u überhaupt weer eens 
iets van ons hoort.

Voor Nieuwjaarskaarten per post hadden we helaas geen geld. Het aantal donateurs is 
dramatisch teruggelopen, dus heeft de webmaster onze goede wensen met een foto van een 
bijzonder mooi schilderij van Dijkman en een terugblik op 2011 op de website gezet. Toen 
hebben wij op 3 januari de e-bulletinlezers en alle anderen van wie we een e-mailadres heb-
ben, gemaild en in dat mailtje verwezen naar de website.  

Op 28 maart mailden wij “Het heeft lang geduurd, maar we zijn er weer.” 
“En dat is goed Nieuws! Ga maar snel naar www.christoffeldijkman.nl” want daarop stond 
op dat moment het goede nieuws dat onze webmaster weer hersteld was van een zware 
operatie en dat u op de website alle foto’s van de tot dan toe bij ons bekende schilderijen 
kon bekijken in Dijkman’s digitale “Oeuvrecatalogus”. Een mijlpaal die we te danken hebben 
aan “onze” Rob, die ook dit bulletin weer heeft vormgegeven en van foto’s heeft voorzien!  

Nog even terugkomend op onze Nieuwjaarsmail: daarvan kwamen er tientallen als “onbestel-
baar” retour! Maar uit een e-mailadres kun je tegenwoordig bijna niet meer opmaken hoe 
die persoon heet en kun je dus ook diens adres en/of telefoonnummer niet opzoeken. Dus 
… na ons mailtje van 28 maart kregen we wéér een heleboel retouren! 

In dit bulletin roepen wij iedereen, die een nieuw e-mailadres heeft gekregen en ons daarvan 
niet in kennis heeft gesteld op om dat alsnog te doen. En wij verzoeken u om dan meteen 
ons e-mailadres secretariaat@christoffeldijkman.nl in uw adresboek te zetten. 
Kortom: als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, mail ons dan uw nieuwe e-mail-
adres met daarbij alstublieft uw naam, adres en telefoonnummer! Als wij niets van u horen, 
hoort u ook niets meer van ons. Helaas! 
Los van “Nieuws per e-mail” kan het zijn dat iemand geen mail of post meer wil ontvan-
gen. Ook dan hopen wij een berichtje te krijgen. En in geval van overlijden of verhuizing, 
hopen wij dat iemand van de familie of een vriend of vriendin contact met ons opneemt. 
Ieder contact kunnen wij benutten om een adres te verifiëren en/of het nummer door te 
geven waarmee diens schilderij(en) in Dijkman’s oeuvrecatalogus is of zijn opgenomen. En 
wij hopen dan dat dat nummer met viltstift op het spanraam van het betreffende schilderij 
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wordt gezet! Want wie weet, willen wij dat schilderij nog wel een keer lenen voor een ten-
toonstelling of voor andere doeleinden.

Een nummer op ieder schilderij, dat is ons doel! 
Ook alle andere mensen die in het bezit zijn van een of meer schilderij(en) van Dijkman, 
kunnen het nummer opvragen waaronder hun schilderij(en) in Dijkman’s oeuvrecatalogus is 
resp./zijn opgenomen). Hoe meer schilderijen met een registratienummer erop, hoe liever! 
Natuurlijk hebben wij spijt dat wij niet vanaf het eerste schilderij, dat wij bij anderen ontdek-
ten en fotografeerden, daar niet meteen een nummer op hebben gezet! Maar wij hadden bij 
de oprichting in 1991niet kunnen bedenken dat er van Christoffel Hendrik Dijkman meer 
dan 1200 schilderijen bewaard zouden zijn gebleven. Dat een aantal restaurateurs in den 
lande regelmatig een schilderij van Dijkman onderhanden heeft, zegt iets over de waarde van 
zijn werk èn dat van de stichting. Ons werk is “dagwerk” geworden, en wordt gedaan door 
vrijwilligers! 

 
Bulletin / e-bulletin

Zolang we het ons kunnen permitteren, sturen wij aan diegenen die niet over de moderne 
media beschikken, minimaal één keer per jaar een bulletin per post en als we geld genoeg 
hebben misschien óók nog een nieuwjaarskaart met een terugblik op het afgelopen jaar!  
Verder raden wij deze mensen aan om bij buren of familie Dijkman’s oeuvrecatalogus te gaan 
bekijken. De foto’s van al die schilderijen op www.christoffeldijkman.nl  zijn echt de moeite 
van het bekijken waard!

Donatie
Over geld gesproken: wij doen een dringend beroep op u om ons financieel te blijven of te 
gaan steunen.  Alleen dan kunnen wij ons werk voortzetten en als alles meezit uiterlijk in 
2014 weer eens een Dijkman-tentoonstelling organiseren. 
Dus meldt u via www.christoffeldijkman.nl aan als “Vriend”! En als u thuis over e-mail be-
schikt, meldt u dan ook meteen aan voor “Nieuws per e-mail” want ook dat scheelt ons in 
de kosten en u krijgt in plaats van één keer ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbericht. 
Hebt u vragen? Stuur ons een mailtje, schrijf een brief of bel naar het secretariaat,  
Heerbaan 171, 6566 EK Millingen a/d Rijn (Nederland), telefoon 0481431508.  

N.B. 
Ook kleine bedragen zijn welkom op rekeningnummer 134420721 van de Stichting 
Christoffel bij de Rabobank in Rosmalen. Woont u niet in Nederland gebruik dan IBAN:
NL32RABO0134420721  BIC:RABONL2U.
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