Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
Beste Vrienden,
Voor u ligt Nieuwsbrief, nr. 7 , een speciaal nummer vanwege de festiviteiten rond het 350jarig bestaan van de Nieuwe Kerk van donderdag 11 september tot en met zondag 21
september. U bent van harte welkom bij alle activiteiten in deze feestelijke periode!

Open Monumentendag op zaterdag 13 september van 10 – 21 uur en zondag 14
september van 14 – 17 uur.
Op zaterdag 13 september is de Nieuwe Kerk open vanwege de Open Monumentendag.
De Gemeente Groningen stelt de toren van de kerk open voor beklimming, dus dit is uw
kans om de omgeving vanaf de toren te bekijken!
Er zijn de hele dag activiteiten, zoals een buurtbrunch en een kunst- en cultuurmarkt. De
tweedehandsboekenverkoop gaat ook nog steeds door. Tussen de concerten wordt op
het orgel ‘verjaardagsmuziek’ gespeeld!

Tentoonstelling
Er komt een tentoonstelling in en om de kerk, met allerlei artikelen die zowel de religieuze
als de historische kant van de geschiedenis van de kerk betreffen. De tentoonstelling is
samengesteld door Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, Beno Hofman,
stadshistoricus en bekend van zijn stadsverhalen op Radio Noord en TV OOG, en Diederik
van der Meide en andere bewoners van de Hortusbuurt.

Speciale Concerten
Zaterdag 13 september: 10.30 uur: Hans Meima, orgel, en Ineke Jekel, dwarsfluit.
15.30 uur: Jeugdorkest van Josien Le Coultre.
19.30 – 21 uur: Hortus Quintet.
Zondag 14 september: 15 – 16.30 uur: Jelte Hulzebos speelt orgel en klavecimbel.
Donderdag 18 september: Na 20 uur: Boteringe Suite (Siebert Nix en Elles van der Heiden)
de Canto Ostinato van Simeon ten Holt, in de vierhandige vleugelversie.
Vrijdag 19 september: 19.30 - 21 uur: Centrum voor Oude Muziek en Dans, met Carolien
Eijkelboom.

Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 september
Om 19.30 uur voert Beno Hofman ‘s avonds een speciaal voor de Nieuwe Kerk gemaakte
sketch op. Na afloop op woensdag presentatie werkstukken en gedichten van leerlingen
van de Borgmanschool en de Nassauschool. Op donderdag is er een concert na afloop.

Alle Vrienden zijn van harte welkom op zaterdag 20 september!
Van 14 – 17 uur is er deze middag een feestelijke, muzikaal omlijste bijeenkomst! Dan
wordt de gerestaureerde Burgemeestersbank en de vergrote Dooptuin officieel in gebruik
genomen door de loco-burgemeester van Groningen, de heer R. van der Schaaf.
Als Vereniging Vrienden Nieuwe Kerk konden wij door uw donaties en de opbrengst uit
rondleidingen, de verkoop van artikelen en tweedehands boeken € 27.000,= bijdragen
aan de restauratie. U bent dan ook van harte uitgenodigd!
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In deze bijeenkomst wordt ook het boek “De Nieuwe Kerk, 1664-2014” aangeboden.
Vanaf deze middag is dit bijzondere boek voor € 25,- te koop bij onze Vriendentafel.
Verder spreekt ds. Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk te Rotterdam, over
Monumentale (binnenstads)kerken en Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, hoogleraar bij de
faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, over Kerk en Religie.
Tot slot wordt het glas geheven op de toekomst van dit fraaie kerkgebouw.

Zondag 21 september
Van 10 – 12 uur is er een afsluitende kerkdienst met medewerking van de Cantorij van de
Nieuwe Kerk, onder leiding van Jelte Hulzebos. De Cantorij zingt onder meer het in 1964
speciaal door Evert Westra gecomponeerde lied op de tekst van de inwijdingspreek van
1664, en een cantate van Dietrich Buxtehude. Na afloop is er koffiedrinken.

Tweedehands Boeken
Ook dit jaar gaan we door met de verkoop van tweedehands boeken. U kunt boeken,
die u niet meer in uw kast wilt hebben, afstaan voor deze verkoop. Inleveren kan na de
zondagse kerkdienst en op de zaterdagse toeristische openstelling van 13 – 17 uur (op 30
augustus is er géén openstelling!).
Komt u gerust op een zaterdagmiddag eens kijken. De Vrienden verkopen mooie
ansichtkaarten en prachtige Nieuwe Kerk-koffiekopjes van de NOVO. Ook liggen er DVD’s
van de orgelrestauratie en van een televisie-uitzending over de Nieuwe Kerk van Beno
Hofman op TVNoord, het boekje Thuis in Groningen en CD’s van onze organisten.

Rondleidingen
Wij willen u herinneren aan de mogelijkheid om (op alle dagen van de week) een
rondleiding door de Nieuwe Kerk of een wandeling door Hortusbuurt of binnenstad te
maken met een ervaren gids. Dit kan zelfs gecombineerd worden. Tijdens de rondleiding
door de Nieuwe Kerk laat de gids u allerlei historische of bouwkundige accenten zien. De
Nieuwe Kerk ligt in de Hortusbuurt en over het ontstaan van deze buurt is veel te vertellen.
De kosten voor een groep van 10 personen bedragen 20 euro. Een grotere gift geven
mag natuurlijk ook. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Nieuwe Kerk.
Aanmelden, liefst enige weken van tevoren i.v.m. vooroverleg over de wensen van de
groep, bij de secretaris van de Vrienden via email: vrienden@nieuwekerk.org of per
telefoon (050) - 313 63 80.

Gastheer en/of gastvrouw
Wilt u zich na het lezen van deze brief aanmelden als gastvrouw en/of gastheer voor de
toeristische openstelling op de zaterdagmiddag (dit jaar is 27 september de laatste
openstelling), neemt u dan contact op met ons bestuurslid Froukje Wielsma, via email:
f.wielsma@home.nl of per telefoon (050) - 5255202.

Van de penningmeester
Kijkt u nog even na of u uw Vriendenbijdrage voor 2013 en 2014 al betaald hebt? Het kan
nog: minimum bijdrage € 10,- per jaar, maar meer is natuurlijk erg welkom!

Tot ziens in de Nieuwe Kerk!
Met vriendelijke groeten,
Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris
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