Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
Nieuwsbrief no. 4, februari 2012
Beste Vrienden,
Ook dit keer ontvangt u bij de Uitnodiging voor de jaarvergadering een Nieuwsbrief.
Iedereen krijgt de Nieuwsbrief uitgeprint, maar wilt u de NajaarsNieuwsbrief digitaal
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via het e-mailadres: vrienden@nieuwekerk.org

Jaarvergadering
Voor de lezing kunnen we u een Bekende Groninger aankondigen, dr. Egge Knol, die
alvast de volgende informatie toezond:
De Calvinistische kerk heeft als reactie op de Katholieke kerk een heel sober
avondmaalsritueel ontwikkeld. Als gevolg van de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog is er
van het Middeleeuwse kerkzilver nagenoeg niets overgebleven. De Calvinistische kerk heeft
lange tijd zilveren avondmaalsgerei afgehouden. Toch kwam het langzaam aan in zwang.
Warffum was er in 1596 al vroeg bij. De vroege bekers zijn eenvoudig versierd, vaak met een
opschrift dat aan het kerkelijk gebruik herinnert. Soms met een afbeelding erop van de kerk
waarin het gerei werd gebruikt. Pas na het midden van de 17e eeuw krijgen de stadskerken
zilveren avondmaalsbekers. De Nieuwe Kerk echter gelijk met haar opening in 1664. Vanaf de
18e eeuw wordt het avondmaalsgerei uitgebreid, zodat van een heel avondmaalsservies kan
worden gesproken.
De spreker zal ook laten zien wat de specifieke kenmerken zijn van het Lutherse,
Doopsgezinde en Katholieke kerkzilver. Doorgaans, maar niet altijd, werd het kerkzilver in
onze provincie in de stad Groningen gemaakt. Dat komt, omdat de stad altijd een groot aantal
bekwame zilversmeden heeft gekend.

Diverse festivals
In de stad Groningen zijn verschillende mensen hard bezig om diverse orgelfestivals te
organiseren, het liefst als een jaarlijks weerkerend festijn.
Zo is er sprake van een Queen’s Festival, dat rond Koninginnedag valt. Het
Koninginneconcert in de Nieuwe Kerk sluit dit festival af, dat opent op vrijdagavond 27
april in de Lutherse Kerk.
En het Schnitgerfestival rond het 2e weekend van de Herfstvakantie, 19-21 oktober.
Zie voor de uitgebreide programma’s www.orgelstad.nl
In de Pinkstertijd komt er weer een Festival van de Geest in en om de Nieuwe Kerk van
zaterdag 26 mei t/m zondag 3 juni.
Het leuke is dat dit festival ook geldt als maatschappelijke stage voor middelbare
scholieren. Het Festival heeft een eigen website: www.festivalvandegeest.nl waarop
steeds alle bijgewerkte informatie te lezen valt.
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Eind augustus doen we mee met Kerk&Zo, waarbij de boekenbeurs een belangrijk
onderdeel is. Vanaf 30 april kunt u uw overtollige boeken weer inleveren op de zondagen
na de kerkdienst en op de Open zaterdagen. Vorig jaar was de boekenbeurs een groot
succes, dank zij uw inbreng. Laten we hier een traditie van maken!
Kerk&Zo loopt van 28 augustus t/m Open Monumentendag op zaterdag 8 september.

Concerten in de Nieuwe Kerk 2012
De (voorlopige) data voor de komende concerten zijn:
11 maart
15.00 uur
30 april
12.30 uur Koninginneconcert
7 september
20.00 uur
12 of 19 oktober
20.00 uur improvisatieconcert
25 november
15.00 uur
Houdt u vooral ook de website in de gaten voor informatie over de programma’s.

Open Orgeldag
Op 12 mei doen we mee met de Provinciale Open Orgeldag. Vanaf 10 uur wordt het
orgel van de Nieuwe Kerk bespeeld door amateurs, die uit heel Nederland komen. Het
afsluitende concert is om 17.00 uur in Leens. Meer info: www.groningenorgelland.nl

NL Doet & Voorjaarschoonmaak op 17 maart
De Voorjaarschoonmaak is dit jaar ingebracht in NL Doet, het nationale
vrijwilligersweekend. Voor de Nieuwe Kerk is mevrouw B. Grimmius contactpersoon. U kunt
onder haar hoede op zaterdag 17 maart van 9.30 tot 12.30 uur schoonmaken. Er is koffie
en ongetwijfeld ook koek. U kunt zich nu alvast opgeven via het e-mailadres:
b.grimmius@nieuwekerk.org

Zaterdag openstellingen
Ook dit zomerseizoen hoopt Froukje Wielsma op veel vrijwilligers voor de toeristische
openstelling. U kunt zich ook als duo opgeven, dan wordt u ook als duo ingeroosterd. De
eerste openstelling is op zaterdag 28 april. De laatste openstelling op zaterdag valt dit
jaar op 29 september. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom !
Op zaterdag 21april is er van 11 - 12 uur een extra informatieochtend voor de vrijwilligers
van de toeristische openstelling. U kunt uw kennis omtrent het interieur van de kerk nog
eens opfrissen, en er wordt een kleine oefening gehouden hoe je de vlaggen op kunt
hangen.

Contributie
De penningmeester André Bosscher vertelde verheugd dat hij begin dit jaar al
jaardonaties binnen had gekregen. Mocht u uw bijdrage (minimum jaarlijkse bijdrage
€ 10.-, maar meer is ook welkom) nog niet overgemaakt hebben, dan verzoeken wij u dit
spoedig te doen!
Overmaken kan op bankrekening 62.83.91.722 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Nieuwe
Kerk.

Met vriendelijke groeten,
Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris
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