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Beste vrienden van de Nieuwe
Kerk,
Vanuit mijn nieuwe woning heb ik
een prachtig uitzicht op de Dikke
Toren met daarnaast de Nieuwe
Kerk. Ik zie het front van de kerk
met gedeeltelijk nog de pilaren.
Soms is het een plaatje als de
toren en het portaal van de kerk in
de avond verlicht zijn. Ik had het
plan om dat in mijn stukje op te
nemen door middel van een foto
vanuit mijn raam. Maar toen ik
zojuist de foto wilde nemen
ontdekte ik dat het niet meer
mogelijk was. De bomen met al
hun nieuwe bladeren verborgen de
ingang van de kerk. Het was geen
onaardig beeld. Bomen hebben
iets van een nieuw begin en dat
zal er ook komen voor de Nieuwe
Kerk als de coronacrisis wat
geluwd is. Nu is het stil in de kerk,
vreemd stil. Ik ga niet klagen, want
hoeveel concertzalen en theaters
in Nederland hebben het niet juist
nu ontzettend moeilijk. Maar ook
de kosten van onze kerk tikken
door en inkomsten zijn er niet.
We vertrouwen dat we juist in
nood onze vrienden leren kennen
en daarom hoop ik dat u onze
Nieuwe Kerk niet zult vergeten.
Ook deze zomer zal het
waarschijnlijk stil blijven in
Zierikzee. Ook in de kerk.
De zomerconcerten gaan niet door
op zaterdagmiddag.
De beiaardconcerten daarentegen
wel en hoe mooi klinkt nu de
beiaard niet als in de stad geen
verkeer te horen is.

Ik wens u namens het
stichtingsbestuur sterkte in deze
moeilijke tijd, die niemand
voorzien had bij het jaarlijkse
etentje van de vrijwilligers.
Tot in betere tijden. En houd geen
afstand tot de kerk. Die heeft u
nodig.
Toen de crisis net uitbrak bezocht
ik boekhandel De Vries. “Ik wil
kaarten sturen naar wat mensen”,
zei ik glimlachend. Ik mocht
grabbelen in een grote doos en
kreeg ze voor niets mee. Tot mijn
verrassing was daar een fraaie
tekening van de Nieuwe Kerk bij.
Met een heleboel bomen. “Die wil
ik hebben!” zei ik. Ik stuur hem
hierbij en schrijf er in gedachten
op: Aan de vrienden van de
Nieuwe Kerk.
Met een hartelijke groet.
Mar van der Veer,
Voorzitter

.

In memoriam
Dirk Sterkenburg (1942-2019)
Eind 2019 overleed Dirk
Sterkenburg.
Hij was een van de mensen die
een cruciale rol heeft gespeeld bij
het behoud van de Nieuwe Kerk
toen er concrete plannen waren de
kerk te gaan verbouwen tot
theater.
Die plannen hielden een
rigoureuze herinrichting in.
Al het meubilair, inclusief de
kansel, en het orgel zouden plaats
moeten maken voor een podium,
rijen met stoelen, verkleedruimten
en andere zaken die nodig werden
geacht voor een theater.
In die vernieuwde vorm zou het
gebouw de opvolger gaan worden
van ‘Mondragon’, dat niet meer
geschikt werd bevonden.
Het was Dirk Sterkenburg, die zich
grote zorgen maakte, maar die dat
ook ging delen met anderen, die
eveneens bezorgd waren.
Het behoud van dit kerkelijk
erfgoed stond bij Dirk en de
anderen voorop. Dirk nam het
initiatief om die personen bij elkaar
te roepen.
Er was moed voor nodig want de
druk om de plannen door te zetten
was groot.
Acties om het tij te keren, leken
kansloos. Zo kwamen in 2001 een
aantal personen bij elkaar op de
eerste verdieping van de woning
van Dirk Sterkenburg aan de
noordzijde van de Oude Haven.
Ze hadden allerlei achtergronden
en dachten over veel zaken heel
verschillend.

Misschien was dat juist de kracht
van het gezelschap want vanuit
die verschillende motieven waren
ze het over een zaak volstrekt
eens: we moeten proberen de
Nieuwe Kerk te redden.
Het initiatief van Dirk Sterkenburg
resulteerde in talrijke acties,
waarvan Mar van der Veer het
gezicht werd, die daarin gesteund
werd door de personen die Dirk
bijeen had gebracht. Het werd een
langdurig en emotioneel zwaar
gevecht. Een hoorzitting in de
Nieuwe Kerk, waar het stevig aan
toeging, was uiteindelijk voor de
gemeenteraad aanleiding om
begin 2002 van de plannen af te
zien. Dat werd allesbehalve als
een overwinning beleefd.
De Nieuwe Kerk verkeerde in
deplorabele toestand. Daarop
werd de actie voortgezet in een
positieve bijdrage om het
kerkgebouw een hernieuwde
plaats te laten innemen in de
Schouwen-Duivelandse
samenleving.
De oprichting van de Stichting
Vrienden Nieuwe Kerk was er het
resultaat van.
Dankzij een kanjersubsidie van het
rijk, de inzet van de gemeente en
de eigenaar, de Stichting Oude
Zeeuwse Kerken, en tal van
sponsoren kon de kerk worden
gerestaureerd en heringericht.
Dat daarbij concessies moesten
worden gedaan om de
gebruiksmogelijkheden te
verbeteren, was onvermijdelijk.
Maar feit bleef dat de belangrijkste
onderdelen van het interieur en
het orgel behouden bleven.
De opening door mr. Pieter van
Vollenhoven op 9 april 2014
vormde de afsluiting van deze
langdurige transformatie.
Dirk Sterkenburg volgde het met
meer dan gewone belangstelling
en instemming. Zelf wilde hij op de
achtergrond blijven; het ging hem
om het behoud van dit
monumentale erfgoed.

Zijn overlijden is aanleiding zijn
belangrijke bijdrage aan dat
behoud te onthullen.
Wij herdenken hem in
dankbaarheid en waardering.
Huib Uil

FINANCIEN
Het jaar 2019 is met een nadelig
saldo afgesloten van bijna
€ 2.000,-. Dit wordt veroorzaakt
door het financieren van een
nieuwe beamer voor de Stichting
Nieuwe Kerk Zierikzee voor een
bedrag van € 5.600,-. Door u als
donateurs werd in 2019 € 4.700,aan donaties verstrekt, waarvoor
hartelijk dank. Na aftrek van het
nadelig exploitatieresultaat
bedraagt de algemene reserve
op 1 -1- 2020 nog ongeveer
€ 21.000,-.
Helaas daalt ook het aantal
donateurs, op 31 december 2019
bedroegdit aantal nog 269, een
afname met 15.
Door twee donateurs heeft
kascontrole op de administratie
over 2019 plaatsgevonden.
De administratie was in orde,
zodat de penningmeester
decharge kon worden verleend.
Het gebruik van de
acceptgirokaart is de laatste jaren
sterk teruggelopen. Veel mensen
kiezen voor internetbankieren,
mobiel bankieren of een andere
vorm van betalen. Ook is het tarief
dat banken hanteren voor het
verwerken van acceptgirokaarten
veel hoger dan andere
betaalvormen.
Ook was de voorraad van
acceptgirokaarten bijna op.
Om deze redenen wordt er geen
accentgirokaart meer bij deze
nieuwsbrief gezonden.

Verzocht wordt uw donatie,
van minimaal € 10,00,
over te maken op
NL86 SNSB 0903 0658 94
t.n.v. Stichting Vrienden
Nieuwe Kerk Zierikzee
door middel van
telebankieren of via een
bankoverschrijvingsformulier
Maris Goudzwaard,
penningmeester
mgoudzwaard@zeelandnet.nl

DONATEURSAVOND
Als het mogelijk is om weer
evenementen in de Nieuwe Kerk
te organiseren zal de jaarlijkse
avond voor de donateurs worden
gepland op een zaterdag in

november 2020

