Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
Nieuwsbrief no. 2, maart 2011

Beste Vrienden,
Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangt u een Nieuwsbrief met het
oog op de activiteiten van het komende seizoen.
Jaarvergadering
Prof. dr Sible de Blaauw heeft als ´smaakmaker´ voor zijn inleiding de volgende
synopsis gegeven:
De klank van klokken behoort tot de vanzelfsprekende achtergrondruis van oude Nederlandse
steden. We horen wel iets, maar luisteren zelden. De stad Groningen heeft een opvallend rijk
klokkenbezit: van het monumentale carillon van de Martinitoren, de zware luidklokken van de
oude kerken tot de bescheiden klok van de Nieuwe Kerk die onvermoeibaar elk half uur de
tijd markeert. Klokken zijn door hun lange geschiedenis en door de bijna magische kracht van
hun gelui dragers van betekenis. Daarom zijn ze niet onomstreden. Het actuele geklaag over
de ‘hinder’ door klokgelui heeft een lange geschiedenis, die in ieder geval tot de Reformatie
teruggaat. In deze voordracht komen enkele opmerkelijke episoden uit de Groninger
klokkengeschiedenis aan de orde.

Contributie
Een vereniging kan niet bestaan zonder een ‘schatkist’. Hebt u uw bijdrage voor
het jaar 2011 al overgemaakt? Nog niet? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen,
zodat onze begroting ook dit jaar goed afgesloten kan worden. Dat kan op
bankrekening 62.83.91.722, ten name van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe
Kerk. Minimum bijdrage is € 10.00 per jaar, maar meer is van harte welkom.
Concerten
De data voor de komende concerten zijn:
27 maart
15.00 uur: Peter van der Zwaag en Vincent Hensen
(i.s.m. het Prins Claus Conservatorium)
30 april
12.30 uur: Koninginnedagconcert: Pieter Pilon, Roelien van
Wageningen (sopraan) en Harda van Wageningen (alt)
2 september 20.00 uur: Hayo Boerema
7 oktober
20.00 uur: Jelte Hulzebosch
27 november 15.00 uur: Stef Tuinstra en Gerdine Tuinstra (zang)
Houdt u vooral ook de website in de gaten voor informatie over de programma’s.
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Twitter
De Nieuwe kerk doet ook mee met het twitteren van kleine berichtjes. U kunt deze
vinden via http://twitter.com/NwKrkGrnngn
NL Doet
Dit jaar doet ook de Nieuwe Kerk mee aan de grootste landelijke vrijwilligersactie
NL Doet. Op zaterdag 19 maart kunt u van 10.00 - 12.30 uur meedoen met het
schoonmaken en poetsen van de kerkbanken.
Meer info: http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=4215449.
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 30 april. De laatste
zaterdag is 1 oktober.
Gevraagd: PR-medewerker
Helaas heeft onze gewaardeerde PR-medewerker Ipe van der Deen vanwege
een studie geen tijd meer voor het ontwerpen van affiches, flyers en persberichten
ten behoeve van de concerten. Wie komt hem vervangen?
Open Orgeldag
Op 14 mei doen we weer mee met de Provinciale en Stedelijke Open Orgeldag.
Vanaf 10 uur is het orgel van de Nieuwe Kerk te bespelen door amateurs, die uit
heel Nederland komen. Jelte Hulzebosch geeft op ons orgel een demonstratie van
16.00 - 16.30 uur. Het afsluitende concert is om 17.00 uur in Leens. Meer info:
www.groningenorgelland.nl
Festival van de Geest
Ook dit jaar hopen we de Nieuwe Kerk open te stellen voor bezoekers van het
Festival van de Geest van 11 juni t/m 18 juni 2011.
Kerk&Zo
Na de zomervakantie is de actie Kerk&Zo. Net als vorig jaar willen we daar weer
aan mee doen. We zijn al druk in gesprek met een kunstenaar voor een mooie
tentoonstelling tijdens de openstellinguren.

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
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