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  Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk 
 
Beste Vrienden, 
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 8 , de laatste van het jaar AD 2014. 

 

Nieuwe website 
We zijn erg blij te kunnen vertellen dat we sinds kort een nieuwe website hebben: 

www.vriendennieuwekerkgroningen.nl  
Hierop vindt u veel bijzonderheden over de Nieuwe Kerk. We mochten gebruik maken 

van foto’s van de ‘Nieuwe Kerk’-fotograaf Jan C. Venhuis, die de website een mooi 
aanzien geven. Nu staat op de kerkelijke website www.nieuwekerk.org van de Nieuwe 
Kerk een link naar deze website, en wij verwijzen naar de kerkelijke website. Kijkt u eens op 

deze site, en mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan houden wij ons 
aanbevolen. Een e-mailtje naar de secretaris is heel welkom! 

 

Jaarvergadering 7 maart 2015, 10 uur 
De datum voor de Jaarvergadering van 2015 is al vastgelegd. Het bestuurlijke gedeelte 
begint om tien uur. Daarna is er een korte pauze met koffie en koek.  
Om elf uur begint het culturele gedeelte.  We zijn blij u nu alvast te kunnen melden dat de 

heer dr. C.P.J. (Kees) van der Ploeg bereid gevonden is een lezing te houden op het 
culturele gedeelte van de jaarvergadering. Kees van der Ploeg heeft een artikel in het 
Jubileumboek geschreven over de preekstoel in de Nieuwe Kerk. Hij wil ons nu verder 

inwijden in het fenomeen preekstoel. De titel van deze lezing is  'Pronken en preken: de 

kansel in de protestantse kerk'. Wij nodigen u van harte uit introducé(e)s mee te nemen 

naar deze lezing! Noteert u de datum ook vast in uw nieuwe agenda voor 2015? 
 

Bestuursleden 
In de laatste bestuursvergadering hebben we het gehad over de periode van de  
bestuursaanstellingen. Dat onderwerp was een beetje in een wazig gebied beland. De 

aanstellingen blijken volgens de statuten van de Vereniging  Vrienden van de Nieuwe 
Kerk voor drie jaar te zijn met de mogelijkheid tot verlenging van termijnen van drie jaar.  

Om dit nog eens helder voor u op te schrijven volgen hier de jaren van aftreden van de 
bestuursleden: 
Marijke Bootsma-de Langen is per 2002 als secretaris aangetreden. Zij is in 2010 

herbenoemd als voorzitter. Dit betekent dat haar huidige periode afloopt in 2016.  
André Bosscher is in 2005 penningmeester geworden. Zijn huidige termijn loopt af in 2017. 

Willemien Wierenga-Bremmer is in 2010 aangetreden als secretaris. Zij heeft te kennen 
gegeven in maart 2015 te willen stoppen.  
Froukje Wielsma is in 2009 aangetreden als bestuurslid, met als portefeuille ‘de vrijwilligers 

voor de toeristische openstelling’. Haar termijn loopt af in 2016. 
Jacob Plas is als algemeen lid benoemd in 2010. Zijn termijn loopt dus af in 2016.  

Voor de komende Jaarvergadering staat een nieuw bestuurslid op de agenda. Jacob 
Plas is bereid gevonden om de functie van secretaris over te nemen van Willemien. 
Wanneer de Vrienden op de Jaarvergadering hiermee akkoord gaan, treedt een nieuw 

termijn voor hem in, en is hij secretaris tot 2018. 
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Het bestuur is nu op zoek naar een nieuw algemeen lid. Graag horen we of er uit de 

Vrienden iemand bereid is deze taak op zich te nemen. Het bestuur vergadert meestal 
twee keer per jaar, plus de Jaarvergadering. En het zou fijn zijn als dit nieuwe bestuurslid 

bereid is te helpen bij voorbereiding van de concerten. We denken dan aan de PR en de 
organisatie voor deze concerten. Ook als u iemand buiten de Vrienden kent, die hiervoor 
enthousiast zou zijn, dan houden we ons natuurlijk ook aanbevolen! 

 

Concerten voorjaar 2015 
In het kader van Jong Talent Speelt! kunnen we u alvast twee data doorgeven.  
Zondagmiddag 25 januari en zondagmiddag 8 maart 2015 is er weer een concert met 

jonge musici in de Nieuwe Kerk. Dit keer geen orgelconcerten, omdat het orgel nog in 
revisie gaat. De musici zijn eindexamenstudenten van het Prins Claus Conservatorium, 
maar de volledige bezetting is nu nog niet bekend. 

De concerten beginnen om 15.00 uur, en zijn gratis. Er is koffie/thee/limonade na afloop, 
en een collecte bij de uitgang. 

 

NL Doet 
We hebben ons voor zaterdagmorgen 21 maart 2015 van 9.30 – 12.30 uur aangemeld bij 
NL Doet, de nationale actie voor vrijwilligershulp aan de samenleving op maatschappelijk 
en/of cultureel gebied. We hopen op mensen, die willen helpen de Nieuwe Kerk schoon 

te maken, de banken in de was te zetten, het Nieuwe Kerkhof van zwerfafval te ontdoen 
en zo meer. Ook u bent van harte uitgenodigd om dit dagdeel mee te doen! U kunt zich 

via NL Doet opgeven of via het e-mailadres: info@vriendennieuwekerkgroningen.nl 
 

Rondleidingen 
Wij willen u ook nog eens herinneren aan de mogelijkheid om een rondwandeling te 
maken met een ervaren gids. U kunt een stadswandeling maken door de Hortusbuurt of 

de binnenstad, met eventueel een rondleiding in de Nieuwe Kerk. Kosten voor een groep 
van 10 personen bedragen 20 euro. Een grotere gift geven mag natuurlijk ook. Ook de 
opbrengst hiervan komt ten goede aan de restauratie. Aanmelden, liefst enige weken 

van tevoren i.v.m. vooroverleg over de wensen van de groep, bij de secretaris van de 
Vrienden via:  info@vriendennieuwekerkgroningen.nl of per telefoon (050) - 313 63 80.  

 

Contributie 
Mocht u uw bijdrage voor 2014 (minimum jaarlijkse bijdrage € 10.-, maar meer is zeer 
welkom) nog niet overgemaakt hebben, dan verzoeken wij u dit spoedig te doen! 
Overmaken kan op bankrekening NL14 ABNA 0628 3917 22 t.n.v. Vereniging Vrienden van 

de Nieuwe Kerk te Groningen. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de belastingen.  
Wij zoeken nog steeds nieuwe Vrienden, zoekt en werft u mee? 

 

Emailadressen 
Om verzendkosten te besparen vragen we u om uw e-mailadres door te geven. Dan krijgt 
u de uitnodiging voor de Jaarvergadering per email toegezonden! En als u binnenkort 
gaat verhuizen, wilt u dan ook uw nieuwe postadres doorgeven? 

 

We wensen u goede feestdagen en een Vriendelijk AD 2015! 

 

Namens het bestuur, 

Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris 


