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Beste vrienden van de Nieuwe
Kerk,
Toen onlangs de vlammen hoog
oprezen boven Parijs en de
schitterende Notre Dame in
lichtelaaie stond moest ik vanzelf
denken aan de Nieuwe Kerk.
Niet zozeer dat het ook mogelijk is
dat de Nieuwe Kerk door brand
getroffen wordt , maar vooral dat
de Nieuwe Kerk ontstaan is als
gevolg van een soortgelijke brand
in de voormalige Sint Lievens
Monsterkerk. Deze brand leek veel
op die van de Notre Dame.
Ook tijdens werkzaamheden, ook
beginnend bij het dak.
Kijken we naar de afbeeldingen
van toen dan is de toestand in de
Notre Dame vandaag niet veel
anders. Helaas stroomde in de
19e eeuw het geld niet zo snel
binnen als vandaag in Parijs….
Niemand denkt er over na om de
Notre Dame nu maar eens af te
breken. Maar in Zierikzee
gebeurde dat wel.
Wat hadden we nog een prachtige
‘kathedraal’ gehad als men toen
wijzer geweest was. Zo zie je
maar dat een tijdgeest zich
vergissen kan.
Dat houd je ook kritisch naar wat
er vandaag soms beweerd wordt.
De oude kerk krijgen we niet terug.
Maar we genieten ook van de
Nieuwe Kerk waar de mooiste
dingen gebeuren.
Die kerk moeten we bewaren voor
de toekomst. Want je moet er niet
aan denken dat…..
Mar van der Veer
Voorzitter

VAN DE ORGANIST
Vorig jaar ben ik benoemd als
organist van de Nieuwe Kerk,
naast Rinus Verhage.
Graag wil ik me voorstellen in
deze nieuwsbrief.
Het orgel in de Nieuwe Kerk is een
prachtig orgel, van grote
historische waarde en heeft een
eigen kenmerkende romantische
klank. Dit orgel heeft grote invloed
gehad op mijn muzikale
ontwikkeling.
Van Rinus Verhage heb ik 10 jaar
lang les gekregen op dit orgel.
Ook gaf ik er mijn eerste
concerten. Mijn voorkeur voor de
romantische muziek uit de
19e eeuw heeft er vast ook
mee te maken.
Mijn taak en ambitie is om het
orgel een nog grotere bekendheid
te geven door het instrument nog
meer te promoten op allerlei
manieren. Het orgel op een frisse
manier presenteren als concertinstrument is een flinke uitdaging.
De technische mogelijkheden van
de Nieuwe Kerk zijn ideaal om het
orgel in een breder perspectief te
plaatsen dan alleen kerkdiensten
en orgelconcerten.
Verder hou ik me bezig met het
stemmen van de tongwerken.
Dat zijn de trompetregisters van
het orgel die telkens bijgestemd
moeten worden wanneer de
temperatuur en luchtvochtigheid is
gewijzigd. Dat doe ik dan vóór een
concert of opname zodat het orgel
zuiver is gestemd.

De afgelopen tijd zijn er diverse
reparaties gedaan aan het orgel.
In 1996 is het orgel gerestaureerd.
Ruim 20 jaar later is het nodig om
onderhoud uit te voeren.
Als eerste is de tractuur
(verbinding tussen toets en
ventiel) van het pedaal vervangen.
Dit gaf in het verleden veel
problemen.
Tijdens de reparatie kwam aan het
licht dat het leer van de balgen erg
slecht is. Gedurende enkele jaren
rond de restauratie van het orgel
was de kwaliteit van het leer heel
slecht. Helaas hebben wij daar
ook mee te maken. Gewoonlijk
gaat het leer 50 jaar mee, nu was
het al nodig om de hoeken van de
balgen van nieuw leer te voorzien.
Er wordt een onderhoudsplan
opgesteld voor de toekomst.
Marien Stouten

ZOMERCONCERTEN ZIERIKZEE
2019

TWEE BIJZONDERE
ORGELCONCERTEN

Dankzij vriendelijke sponsoren is
het mogelijk ook in het komende
zomerseizoen een mooie serie
zomerconcerten op zaterdag op te
zetten. U zult in het volgende lijstje
bekende namen herkennen.
Tweemaal is er een orgelconcert.
Dat heeft te maken met de World
Press fototentoonstelling.
De bedoeling is dat het publiek bij
de orgelconcerten vooral boven
plaats neemt. Dat is voor orgel
een schitterende plek.

De twee stadsorganisten, Mar van
der Veer en Rinus Verhage, zullen
elk een orgelconcert geven.
Op donderdag 6 juni geeft Mar
om 19.30 uur een recital ter
gelegenheid van 75 jaar D-Day.
Het tweede thema dat tijdens dit
concert aan de orde komt is de
Notre Dame. Van de middeleeuwen tot de Klokkenluider van
de Notre Dame zal er muziek
klinken. Ook het nieuwe werk dat
de componist des vaderlands,
Calliope Tsoupaki, speciaal
schreef naar aanleiding van de
brand in de Notre Dame, zal
klinken.
Het tweede orgelconcert is een
traditioneel BACH-concert door
Rinus Verhage. Dit zal plaats
vinden op 14 augustus.

Hartelijk welkom allemaal.
De toegang gratis. (Nou ja alleen
een collecte dan, ter dekking van
de kosten).

29 juni Isabelle van Dooren
(piano) en Maaike Peters
(cello)

Beide concerten zijn vrij
toegankelijk.

6 juli Mirjam van den Hoek
met een vocaal ensemble
FINANCIEN

21 juli Marien Stouten, orgel

10 augustus Adriaan Hoek,
orgel

17 augustus Eline de Gast,
piano

24 augustus Duo Campana
Michael en Martina Glock,
zang en piano

7 september Vocaal
ensemble Magnificat o.l.v.
Mirjam van den Hoek

Het jaar 2018 is met een batig
saldo afgesloten van bijna
€ 3.000,-. Aan donaties werd
€ 4.800,-ontvangen, waarvoor wij
u hartelijk dankzeggen.
Aan financiële steun is aan de
Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee
voor de installatie van de
kerktelefoon en het vervangen van
de koeling voor de drankjes in
totaal € 7.441,- bijgedragen.
Het batig exploitatieresultaat is
toegevoegd aan de algemene
reserve. Deze bedraagt op
1 januari 2019 € 22.921,-.
Helaas daalt het aantal donateurs,
op 31 december 2018 bedroeg dit
aantal nog 284.
Door een tweetal donateurs heeft
kascontrole op de administratie
over 2018 plaatsgevonden.
De administratie was in orde,
zodat de penningmeester
decharge kon worden verleend.

Bij deze nieuwsbrief treft u weer
een acceptgiro aan om uw donatie
voor 2019 (minimaal € 10,-) over
te maken.
Maakt u gebruik van telebankieren
dan kunt u de donatie overmaken
op NL86 SNSB 0903 0658 94
t.n.v. Stichting Vrienden Nieuwe
Kerk Zierikzee te Zierikzee.
Maris Goudzwaard,
penningmeester
mgoudzwaard@zeelandnet.nl

DONATEURSAVOND
De jaarlijkse avond voor de
donateurs is gepland op

16 november 2019

