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Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk 
 
Nieuwsbrief no. 1, september 2010 

 

 
Beste Vrienden, 

 

Het leek ons goed u op te hoogte te houden van het wel en wee van de 

Vereniging van Vrienden van de Nieuwe Kerk via een Nieuwsbrief. Graag horen 

we reacties hoe u dit initiatief waardeert! 

 

 

Zomeropenstelling 

De Nieuwe Kerk is weer open geweest op zaterdagen van mei tot oktober. Het is 

verrassend hoe veel buitenlandse toeristen, maar ook buitenlandse studenten, op 

een zaterdag de kerk binnen wandelen. En vaak zie je de grote verbazing op 

gezichten als ze door de deur stappen: zo’n hoge kerk hebben ze vaak niet 

verwacht! De informatie over diverse onderdelen van de kerk in de standaarden is 

uitgebreid met de Franse taal. Er is nu informatie in het Nederlands, Duits, Engels, 

Frans en Deens: alle informatiebladen in deze talen worden regelmatig gebruikt! 

 

 

Kerk&Zo 

Dankzij de hulp van veel vrijwilligers van de zaterdagopenstelling, maar ook van 

anderen, is de kerk van 28 augustus tot en met 11 september alle door de weekse 

middagen voor bezoekers open geweest. Op 11 september was de Open 

Monumentendag, die voor extra belangstelling zorgde. Ook de fototentoonstelling 

“Focus op de Geest” naar aanleiding van het Festival van de Geest (van foto’s 

rond Pinksteren in de Nieuwe Kerk) was een groot succes. Tevens was er die 

dagen een boekenbeurs, die ruim € 350 heeft opgebracht. Dit geld wordt gebruikt 

voor de restauratie van het houtsnijwerk in de Nieuwe Kerk. 

 

 

Concerten 

Het Koninginnedagconcert werd goed bezocht. De kerk was fraai versierd met 

Oranje vlaggetjes en andere dingen, die een extra feestelijke tint aan het geheel 
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gaven. Op 10 september bespeelde Erwin Wiersinga het orgel voor ruim 70 

concertgangers.  

En op 8 oktober, aanvang: 20.00 uur, hopen Sietse de Vries en Hayo Boerema een 

improvisatieconcert te geven.  

Toegangsprijs 7 euro, voor Vrienden 6 euro. Na afloop wordt u koffie aangeboden 

en kan worden nagepraat. 

Het laatste concert van dit jaar is op zondag 14 november om 15.00 uur. Jelte 

Hulzebos heeft een prachtig programma samengesteld, waarbij Marian van der 

Heide zingt. De kerk is open vanaf 14.15 uur voor een kopje thee. Na het concert is 

er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze twee komende concerten, en neemt u 

vooral ook vrienden en bekenden mee! 

 

Niet georganiseerd door de Vrienden, maar wel ten bate van de restauratie van 

de Nieuwe Kerk en dus van harte aanbevolen: op zaterdag 18 december om 

19.30 uur: Weihnachtsconcert door een koor uit Wilhelmshaven. Kaarten à 10 euro 

kunt u alvast bestellen bij vrienden@nieuwekerk.org 

 

 

Poetsmorgen op 30 oktober a.s. 

Evenals andere jaren willen we de Nieuwe Kerk ook dit jaar een grote 

najaarsschoonmaak geven. Van 9.30 tot 13 uur bent u van harte welkom om te 

helpen de Nieuwe Kerk stofvrij te maken, de banken schoon te poetsen en het 

houtwerk weer in de was te zetten. Laten we alle kerkgangers op zondagmorgen 

verrassen met een schone en welriekende kerk! Doe mee met deze gezellige 

morgen, en geeft u zich op bij mw. Marijke Bootsma-de Langen,   
tel. 050 - 3125060 of per email: ambootsm@telfort.nl 

 

 

Contributie 

Een vereniging kan niet bestaan zonder een ‘schatkist’. Hebt u uw bijdrage voor 

het jaar  2010 al overgemaakt? Nog niet? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen, 

zodat onze begroting voor dit jaar goed afgesloten kan worden. Dat kan op 

bankrekening 62.83.91.722, ten name van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe 

Kerk. 

  

 

Jaarvergadering 2011 

Noteert u vast de datum van de jaarvergadering van het nieuwe jaar: 9 april 2011! 

We hopen dan  u weer een boeiend programma te bieden! 

 

Met Vriendelijke groeten, 

Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris 

 
PS Wanneer u uw emailadres doorgeeft, dan sturen we u de volgende keer de 

Nieuwsbrief per email toe. Opgave via vrienden@nieuwekerk.org 


