VriendenNieuws

Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee
www.nieuwekerkzierikzee.nl - vrienden@nieuwekerkzierikzee.nl

Nr. 42 - April 2022

Noteer in uw agenda!
DONATEURSBIJEENKOMST 15 OKTOBER
Op 5 september 2002 is onze stichting opgericht. Dit twintig
jarig bestaan willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u dan ook van
harte uitnodigen om op zaterdag 15 oktober 2022 in de
Nieuwe Kerk aanwezig te zijn.

Houd u deze datum (middag/avond) alvast vrij?

NAZOMERCONCERTEN
In de maanden juli en augustus worden er in de Nieuwe Kerk
weer foto’s tentoongesteld. Het gevolg hiervan is dat er geen
zomerconcerten kunnen plaatsvinden.
Echter op drie zaterdagen in september van dit jaar zullen,
naar wij hopen, dan namens onze stichting nazomerconcerten
worden uitgevoerd. Op de volgende data zullen de volgende
musici vanaf 16.00 uur te horen/bewonderen zijn:
3 september
Eline de Gast (piano) en Marije Weening (dwarsfluit).

een gouden glans
ij het opruimen van de vaat zie ik door mijn raam
B
altijd de Nieuwe Kerk. Door de zon krijgt de voorzijde vaak een koperen glans. De komende maanden
komen er weer bladeren aan de bomen en verstopt
de kerk zich voor een tijd. De kerk ligt hoog. Op een
bekende tekening van Anton Pieck zie je vanaf de
Nieuwe Haven het fronton net boven de huizen uitsteken. De Nieuwe Kerk moet ooit een revolutie
geweest zijn. Als vandaag het gemeentebestuur zo’n
eigentijds gebouw in de oude stad zou zetten zou
Facebook ontploffen van woede. Maar na verloop van
tijd zie je iets vreemds gebeuren: de meest gehate
gebouwen worden geliefd en niemand wil er meer
vanaf. Ze zijn een deel van je leefwereld geworden.
Om deze reden wordt ook de Nieuwe Kerk vandaag
door velen omarmd. Hetzelfde geldt voor alle dorpskerken die door de terugloop in het kerkbezoek
gevaar gaan lopen. Maar ook deze kerken zijn door
alle inwoners geliefd al bezoekt men nooit een kerkdienst. Dat gegeven is waardevol. Wellicht zullen
oude kerken in stichtingen terecht komen, er moet
om die stichting een grote groep vrijwilligers staan
die de kerk levend wil houden. Ooit zijn de kerken
gebouwd voor iedereen in het dorp, dat moet altijd
zo blijven. Het zijn prachtige ruimtes waarin veel
moois kan plaats vinden. Ook de Nieuwe Kerk kan
niet zonder zo’n ring van mensen om zich heen.
Bij het donateurschap gaat het niet alleen om geld,
hoe belangrijk dat ook is. Het is een kwestie van
samen er omheen staan. Dat geeft het gebouw een
gouden glans.

10 september

(OPEN MONUMENTENDAG)

Marien Stouten (orgel) en Pascal van der Velde (trompet).
24 september
Ab Weegenaar en Sander van den Houten (orgels/piano).
1 oktober

(onder voorbehoud)

Afhankelijk van het beschikbaar zijn van de kerkzaal zal het
Duo Campana op zaterdagmiddag 1 oktober een concert geven.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij nadere informatie over het
programma en de inhoud van de concerten verstrekken.

een verstild begin van een nieuwe dag

Mar van der Veer, voorzitter
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FINANCIEN
Ë
Helaas hebben we ook in 2021 in verband met de pandemie nauwelijks
activiteiten kunnen uitvoeren. Mar heeft wel een prachtig orgelconcert
gegeven op de Open Monumenten Dag, Gelukkig kon ook de donateursavond
op 24 september 2021 doorgaan. Het was een geslaagde bijeenkomst.
Aan donaties en giften werd in 2021 een bedrag van € 5.209 ontvangen.
De exploitatiekosten bedroegen € 665, terwijl de kosten van de donateursavond een bedrag van € 1.324 vergden, zodat € 3.220 aan de reserve kon
worden toegevoegd. Deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 27.783.
Door de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee werd in 2021 geen beroep op onze
financiën gedaan.
Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 2021 246.

Voor de Open Monumentendag in 2021
had een donateur/vrijwilliger een videopresentatie voor en over de Nieuwe Kerk
gemaakt. Voor de (vele!) bezoekers werd
deze presentatie doorlopend geprojecteerd
op het scherm in het kerkgebouw.
De Nieuwe Kerk in Zierikzee, van toen tot nu
is voor u op YouTube te bekijken. (51/2 min.)
Ga naar www.youtube.com , accepteer de
voorwaarden, type in de zoekfunctie van
YouTube: Nieuwe Kerk Zierikzee én klik
vervolgens bij de zoekresultaten op de
onderstaande video. Veel kijk- en leesplezier.

Door twee donateurs heeft kascontrole op de administratie over 2021 plaatsgevonden. De administratie is in orde bevonden, zodat de penningmeester
decharge kon worden verleend.
Maris Goudzwaard, penningmeester

Bij deze nieuwsbrief is een verzoek tot het overmaken van uw
donatie voor 2022 bijgesloten. Kortheidshalve mag hiernaar worden
verwezen. Wij vragen u aan dit verzoek gevolg te geven.

SUCCESVOLLE ACTIE VOOR DE OEKRAÏNE

Help mee om ons vriendinnenadressenbestand aan te vullen.
Stuur een mail aan
vrienden@nieuwekerkzierikzee.nl
met als onderwerp
uw postcode én huisnummer.
Meer is niet nodig (maar mag wel).

12 maart 2022
Mar van der Veer. Het benefietconcert
’Mijn stem voor de Oekraïne’ voor
de vluchtelingen uit de Oekraïne was
een succes. Prachtig om te zien hoe
de Nieuwe Kerk als samenbindende
plek een rol kan spelen in de samenleving. Dat de kerk door het bestuur
gratis ter beschikking werd gesteld
kon in een oogwenk geregeld worden,
ondanks het feit dat de kerk al als
stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen was ingericht. Ook dat
laatste is een mooi voorbeeld van de
centrale plek in de samenleving die
de kerk inneemt. Onze Stichting in de
vorm van onze penningmeester Maris
Goudzwaard mocht een hulp zijn met
het verwerken van de gelden.
Bijzonder feit is dat niemand enige
kosten in rekening heeft gebracht

zodat de ca. 2700 euro volledig
naar het goede doel konden gaan.
Veel dank aan de vrijwilligers
(inrichting, catering, techniek) die
maakten dat het geheel er prachtig
uitzag en ondanks het feit dat de
voorbereiding minimaal was de
organisatie een professionele indruk
maakte.

Het mailadres, waarmee uw mail is verstuurd, kunnen we dan koppelen aan uw
bestaande adresgegevens. De mailadressen
zullen door de Stichting alléén worden
gebruikt voor eventuele communicatie via de
mail. Denk aan actuele zaken, mededelingen
of een speciale nieuwsbrief. De aanvulling
wordt, zoals alle naam- en adresgegevens,
vertrouwelijk en alléén door en voor onze
vriendenadministratie gebruikt.

De Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee - verantwoordelijk voor de verhuur, het beheer en de exploitatie van de Nieuwe Kerk heeft haar logo aangepast. Aan het bestaande beeldmerk is de regel ‘Centrum voor culturele activiteiten en meer’ toegevoegd
en óók de lokatie: Zierikzee. De aanpassing wordt onderstreept doordat de drie woorden DE NIEUWE KERK nu als het ware de
volledige roepnaam is geworden voor de multifunctionele lokatie. Twee zaken veranderen niet! In Zierikzee en voor SchouwenDuiveland is DE NIEUWE KERK nog steeds hét centrum voor culturele activiteiten en heel veel meer. En de Nieuwe Kerk van
Zierikzee blijft het voormalige kerkgebouw, dát historisch monument waar ónze Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee zich
samen met u sterk voor maakt!
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