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NAZOMERCONCERTEN
Zoals in onze nieuwsbrief van april 2022 al is
aangekondigd worden in de Nieuwe Kerk door
onze Stichting concerten georganiseerd.
AGENDA
3 september van 16.00 tot 17.00 uur
Eline de Gast en Marije Weening
10 september van 16.00 tot 17.00 uur
Marien Stouten en Pascal van der Velde
24 september van 16.00 tot 17.00 uur
Ab Weegenaar en Sander van den Houten
1 oktober van 15.00 tot 16.00 uur
Duo Campana

Beste vrienden van de Nieuwe Kerk
Toen ik vorige week langs een plek liep waar een
verbouwing plaats vond zag ik dat deze was afgeschermd
door een hek waarop een citaat stond. Het citaat was van
de bekende Franse auteur Antoine de Saint-Exépury.
Hij leefde van 1900 – 1944. Deze piloot en auteur is
wereldberoemd geworden door het boek ‘De kleine prins’.
Het citaat op het hek luidde als volgt: Als je een schip wilt
bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te
verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme
eindeloze zee. Ik vond het een treﬀend citaat. Wie werkt
aan schip moet iets van de zee in zich voelen ofwel: de
bestemming van het schip. In de mensen die het schip
opbouwen moet een ideaal zijn, een gezamenlijk doel:
daar doen we het voor. Dat geldt voor veel zaken. Wie in
een bedrijf werkt en niets voelt voor het doel van het
bedrijf is een werknemer die precies op Qjd naar huis gaat
en nooit iets extra’s zal doen. Het geldt ook voor de
Nieuwe Kerk. De kerk wordt gesteund door donateurs en
gedragen door vrijwilligers. Maar van onmisbaar belang is
dat we steeds realiseren wat het doel is waarvoor we
gaan: de instandhouding van een historische ruimte en
tegelijkerQjd die ruimte een belevingsplek te laten zijn
voor zoveel mogelijk mensen en groepen uit onze
omgeving. De Nieuwe Kerk is niet een verzameling van
hout en steen maar het is ontmoeQng, kunst, muziek en
noem maar op. Van belang is dat we in het komende
seizoen bij al onze inzet de zee blijven ruiken. Goede vaart.

PROGRAMMA
Het programma en uitgebreide informatie over de
musici zijn op de dag van de uitvoering beschikbaar
in de zaal van de Nieuwe Kerk.
Op pagina 2 van deze Nieuwsbrief alvast een korte
indruk van de duo’s die de concerten verzorgen.
Iedereen is welkom en u hoeft zich niet vooraf op
te geven voor deze concerten.

DONATEURSBIJEENKOMST
15 OKTOBER vanaf 15.30 u.
Graag nodigen wij u uit op onze donateursbijeenkomst.
Tevens is dit een jubileumbijeenkomst!
Want we willen het twintig-jarig bestaan van
onze Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Het programma voor zaterdag 15 oktober a.s.
is in grote lijnen als volgt:
- de inloop is om 15.30 uur en
- het programma begint om 16.00 uur;
- het einde van de bijeenkomst zal om omstreeks
21.00 uur zijn.
Er zal u een gevarieerd en afwisselend programma
met muziek en een praatje worden geboden.
Oók voor de inwendige mens zal worden gezorgd!

Aanmelden vóór 1 oktober via:
vrienden@nieuwekerkzierikzee.nl
I.v.m. de organisatie en voorbereidingen van deze
speciale donateurs- en jubileumbijeenkomst moet u
zich aanmelden vóór 1 oktober a.s., bij voorkeur via
email: vrienden@nieuwekerkzierikzee.nl.
U mag één introducé meenemen. Wilt u bij uw
aanmelding dus ook aangeven of u alleen of met
twee personen komt. Tot 15 oktober!

Mar van der Veer, voorzi&er SVNKZ
P.S. Noteert u de datum van onze donateursbijeenkomst
op 15 oktober? Anders dan andere jaren en…het is nog
feest ook! Zie verder in deze Nieuwsbrief.
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onze zomerconcerten en kort iets over de musici
zaterdag 1 oktober van 15.00 tot 16.00 uur
Duo Campana

zaterdag 3 september van 16.00 tot 17.00 uur
Eline de Gast en Marije Weening
Eline de Gast
Eline de Gast, geboren in 1994, heeft haar passie
voor de piano ontdekt op haar achtste jaar. In 2017
is Eline cum laude afgestudeerd aan Codarts te
Rotterdam bij pianist Bart van de Roer.
Ze heeft als solist, kamermusicus en begeleider
opgetreden in de grote concertzalen van Nederland.
Eline is als pianodocente verbonden aan het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee. www.elinedegast.nl

Het Duo Campana bestaat uit
Martina Glock, zang en Michael Glock, piano.
Dit Duits/Zwitserse duo woont in Duitsland
(Saarland) maar dankzij hun vakantiewoning nabij
Bruinisse hebben ze ook heel veel met ons eiland.
Een aantal keren trad het duo al met succes
tijdens de zomerconcerten op.
Ze presenteren samen een veelzijdig programma
met klassieke werken, operette, songs, musical,
chanson enz.

Marije Weenink
Marije Weenink, geboren in 1995, is op haar zevende
begonnen met dwarsfluitlessen.
Op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag heeft
ze in 2016 haar bachelor opleiding afgerond en in
2019 haar master opleiding aan het Conservatorium
van Amsterdam, gevolgd door o.m. gerichte studies,
deelname en ervaring bij opleidingen en academies.
Marije Weenink treedt regelmatig op, zowel solo, in
ensembles als in orkesten.

zaterdag 24 september van 16.00 tot 17.00 uur Ab Weegenaar en Sander van den Houten
Sander van den Houten (1987) begon op zijn
achtste met piano- en orgelstudie.
Hij werd in april 2017 benoemd tot organist van
de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag.
In Kampen is hij titulair organist van de Burgwalkerk en de Broederkerk en tweede organist van
de Bovenkerk. Sander volgde zijn bacheloropleiding tot organist aan het Rotterdams conservatorium en behaalde ondermeer cum laude zijn
masterdiploma orgel, volgde masterclasses en
privélessen koor-directie, en sinds 2021 is aan
alles een studie beiaard toegevoegd.
Sander geeft jaarlijks veel concerten als solist
in binnen- als buitenland.

Ab Weegenaar studeerde fagot aan het Stedelijk
Conservatorium in Groningen. Hij heeft als fagottist
vaste aanstellingen gehad bij o.a. Het Noord Nederlands Orkest , Het Residentie Orkest en Het Gelders
Orkest. Op jaarbasis geeft Ab Weegenaar veel concerten in ons land en daarbuiten. www.abweegenaar.nl

foto links: Ab Weegenaar en Sander van den Houten

zaterdag 10 september van 16.00 tot 17.00 uur
Marien Stouten en Pascal van der Velde
www.marienstouten.nl
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