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Beste vrienden en vriendinnen
van de Nieuwe Kerk,
ZOMAAR EEN ZATERDAG
Om 9.00 uur zijn de eerste
vrijwilligers al in de kerk.
Vandaag is het Monumentendag. Straks zullen heel veel
mensen binnenkomen die de
Nieuwe Kerk van binnen willen
zien. Het valt me op dat juist in
september ‘de andere toerist’
zich meldt, regelmatig morrelen
ze aan de dichte kerk. Het zijn
mensen die extra veel belangstelling lijken te hebben voor
kunst en cultuur.

Morgen zullen er wegens
verbouwing van de eigen
kerkruimte diensten plaats
vinden in de Nieuwe Kerk.
Het is een al beweging:
theaterlichten gaan omhoog,
gordijnen omlaag, stoelen
kletteren en ondertussen stemt
Marien Stouten de laagste
tonen van een door alles heen
daverende bazuin. Tegelijk
wordt ook beamer en computer
getest.

Het wordt een drukke dag, want
op een gegeven moment
moeten ook nog de voorbereidingen worden getroffen voor
een huwelijk om 14.00 uur.
Nota bene een huwelijk van
een Duits echtpaar. Muzikanten
stellen hun instrumenten op en
het wordt natuurlijk een onvergetelijk gebeuren.

Om 16.30 uur is er weer een
orgelconcert met beelden ter
gelegenheid van Monumentendag. Er is een mooie belangstelling. Na afloop wil een
orgelstudent nog wat spelen.
Hij mag het eventjes doen,
maar nu willen de vrijwilligers
wel naar huis. Men is vanaf
9.00 uur in touw.

Maar na de dienst is het weer
alle hens aan dek. De kerk
moet volledig veranderd
worden. Vrijwilligers van de
Christelijke Gereformeerde kerk
zetten alle stoelen die we
hebben richting het orgel.

Dat is de Nieuwe Kerk
vandaag.
In de week ervoor ben ik een
paar keer wezen oefenen op
het orgel. Nagenoeg altijd is er
wel iemand bezig in de kerk of
wordt er vergaderd.

En als er niet vergaderd wordt
dan wordt de kerk weer in orde
gemaakt voor een ander
evenement, een ander podium,
een andere opstelling. Dankzij
onze enthousiaste ploeg sterke
mannen en vrouwen.
Als er niemand meer is geniet
ik. Want dan heerst er een
weldadige sfeer in de ruimte.
We mogen blij zijn met de
Nieuwe kerk. Ons rest maar
één ding: in stand houden.
Met elkaar.
Tot ziens op de
donateursavond!
Mar van der Veer, voorzitter

ZOMERCONCERTEN 2018
Het programma werd weer
gekenmerkt door een zeer
gemêleerde opbouw, variërend
van ensemblezang (Chrissman
Taylor, Waisisi), en diverse
solo-optredens (orgel, piano,
blokfluit).

Enkele nadere bijzonderheden
wil ik u niet onthouden:
Anton Weenink speelde piano
en orgel en begeleidde zijn
dochter Marije op blokfluit. Zij
had net haar master-diploma
behaald en dit was haar eerste
optreden!
Het Bachconcert van Rinus
Verhagen kwam wegen ziekte
te vervallen en werd vervangen
door een modern concert door
Marien Stouten.
Het orgelconcert door Mar van
der Veer zal bij de meeste
luisteraars wel wat beter in het
gehoor gelegen hebben, maar
beide concerten waren zeker
de moeite waard. Een heel
aardig concertje was ook het
mandoline-duo Maria Eckgardt
en Svetlana Tratch, begeleid
door Willie den Hollander. Heel
virtuoos en voorzien van leuk
commentaar. Tot slot het
optreden van Vocaal Ensemble
Magnificat uit Middelharnis
onder leiding van Mirjam van
den Hoek , als vervangster van
Rinus Verhagen. Ze leverde
een zeer goede prestatie en
voerde het koor naar een zeer
hoog niveau. Wim Diepenhorst
zorgde voor de begeleiding op
respectievelijk het grote en het
kleine orgel.
Al met al:
een heel zomerseizoen met
afwisselende prachtige
optredens. De goede naam van
onze zomerconcerten is weer
bevestigd en is een stimulans
voor de voortzetting in
komende jaren.
Hans Erbrink

EEN BIJZONDER
DONATEURSCONCERT
Graag nodigen wij u uit voor de
donateursavond van zaterdag
10 november om 19.30 uur.
We hebben dan iets bijzonders
voor u. Voor ons treedt op het
Middelburgs Kamerkoor
onder leiding van Christian
Blaha met medewerking van
Kees van Eersel, orgel.
Het koor voert twee beroemde
werken voor ons uit: de MIS IN
D van Antonin Dvorak (1887)
en het in Zeeland nagenoeg
nog nooit uitgevoerde
REQUIEM van Duruflé voor
gemengd koor, soli en groot
orgel. Het Requiem van Mozart
is erg bekend, ook het Requiem
van Fauré. Het Requiem van
Duruflé heeft als bijzonderheid
dat er Gregoriaanse motieven
door de delen verweven zijn.
Meestal wordt onze
donateursavond gekenmerkt
door koormuziek, dit vanwege
de akoestiek die ideaal is voor
koorzang. Maar er zijn natuurlijk
nog veel meer en andere
mogelijkheden. We denken
erover na om in de toekomst
een tweede evenement aan
onze activiteiten toe te voegen.
Desondanks: bezoek de
donateursavond want het is
bijzondere muziek!
De entree voor de Vrienden is
gratis op vertoon van deze
uitnodiging, die voor twee
personen geldt.
Deze is niet overdraagbaar
aan niet-donateurs.
Die zijn natuurlijk wel van
harte welkom. Voor hen
bedraagt de entreeprijs
10 euro of …… donateur
worden van onze stichting.

FINANCIEN
DONATIE 2018
Helaas heeft nog een aantal
van onze donateurs in 2018
nog geen donatie overgemaakt.
Voor degene die dit betreffen
is een herinnering bij deze
nieuwsbrief ingesloten.

Zie voor informatie over de
Nieuwe Kerk en onze stichting
in de vernieuwde website:
www.nieuwekerkzierikzee.nl
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