Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
Nieuwsbrief no. 5, februari 2013
Beste Vrienden,
Voor u ligt de Nieuwsbrief, die informatie over de Nieuwe Kerk biedt.

Lezing op de Jaarvergadering
Voor de lezing kunnen we u een Bekende Groninger aankondigen, dhr. Taco Tel. Hij zond
alvast de volgende informatie toe, die een interessante lezing belooft!
De Nieuwe Kerk in Groningen bezit veel prachtig 17e-eeuws meubilair wat mede het voorname
karakter van de kerk bepaalt. Tot de bouw van het Timpe-orgel in 1831 waren de preekstoel
met dooptuin aan de zuidoostkant met daar tegenover het Raadsgestoelte aan de
noordwestkant de belangrijkste meubelstukken.
Zo op het eerste gezicht lijkt het Raadsgestoelte in zijn geheel uit de 17e eeuw te dateren,
maar met name in 19e eeuw is het ingrijpend is verbouwd. Op tal van plaatsen zijn
bijzonderheden gesignaleerd zoals merkwaardige aansluitingen, vreemde houtverbindingen en
sporen van oude geschilderde afwerkingen. Ik zal uitleggen wat de bijzonderheden zijn
waarmee duidelijk wordt wat we eigenlijk zien. Dat geldt ook voor de dooptuin waaraan in de
loop der tijd eveneens veel is gewijzigd.

Ons Timpe orgel
Enige jaren geleden is ons kerkorgel grondig gerestaureerd. Het is toen helemaal uit elkaar
gehaald en van die restauratie is een mooie DVD verschenen, die u op de
jaarvergadering voor € 7,50 (voor Vrienden € 5,-!) kunt kopen, inclusief een informatief
tekstboekje over het orgel. Maar binnenkort is het orgel weer uit de roulatie omdat het nu
definitief geïntoneerd gaat worden. Daar zijn een paar maanden mee gemoeid.
Daarom dit jaar geen Koninginneconcert, we hopen wel volgend jaar ons eerste
Koningsconcert!
Dat betekent ook dat er in het voorjaar geen orgelconcerten door jonge musici
gehouden kunnen worden. Maar gelukkig hebben we 24 februari Elvire Boelee, Lies
Braakman, en Yaroslav Kolpakov bereid gevonden piano te spelen. En 24 maart
musiceren Roele Kok, piano, en Alina Rozenboom, sopraan. Beide concerten beginnen
om 15.00 uur en hebben een veelbelovend programma. De toegang is gratis, inclusief
koffie en thee na afloop. Bij de uitgang wordt de collecte van harte aanbevolen! De
opbrengst van deze concerten gaat naar het restauratiefonds van de
Burgemeestersbank. Houdt u vooral ook onze website www.nieuwekerk.org in de gaten
voor informatie over de programma’s.

Concerten in de Nieuwe Kerk 2013
De data voor de komende concerten zijn:
24 februari
15.00 uur
24 maart
15.00 uur
Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
p/a Ernst Casimirlaan 36
9717 AX Groningen

Jong pianotalent speelt!
Bloemlezing uit de Liedkunst
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Voorjaarschoonmaak op vrijdag 15 en zaterdagmorgen16 maart
De Voorjaarschoonmaak is dit jaar ingebracht in NL Doet, het nationale
vrijwilligersweekend. Er is koffie en ongetwijfeld ook koek. U kunt zich nu alvast opgeven
via de website: www.nldoet.nl of gewoon een dagdeel naar de kerk gaan. We kunnen
ook ervaren Poetsdag-deelnemers gebruiken, die vrijwilligers willen instrueren.

Toeristische openstelling op zaterdag
Ook dit zomerseizoen hoopt Froukje Wielsma op veel vrijwilligers voor de
zaterdagmiddagen. De eerste openstelling is op zaterdag 27
april.
De laatste
openstelling op zaterdag valt dit jaar op 28 september. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte
welkom !
Op zaterdag 27 april is er van 12 - 13 uur een lunch voor de vrijwilligers van de toeristische
openstelling. Tijdens deze lunch kunt U kunt uw kennis omtrent het interieur van de kerk
nog eens opfrissen en eventuele vragen stellen. Van Froukje Wielsma krijgt u hierover nog
nadere bijzonderheden.
Wilt u als Vriend ook meedoen aan de toeristische openstellingen? Of kent u mensen (en
zij hoeven echt geen Vriend te zijn!) die hieraan mee willen werken? Neemt u dan
contact op met Froukje Wielsma, email: f.wielsma@home.nl

Enquête
De vrijwilligers van de toeristische openstelling hebben het afgelopen najaar een enquête
over hun deelname ingevuld. We waren blij met de vele positieve reacties! Een van de
opmerkingen was of het mogelijk is om de kerk van 11 - 17 uur open te stellen, en dan
twee ploegjes van twee mensen per zaterdag in te zetten voor drie uur elk. Hoe denkt u
daarover?

Bijzondere activiteiten
Eind juni komt er weer een Festival van de Geest in en om de Nieuwe Kerk voor kerk,
buurt en stad van donderdag 20 juni t/m zondag 23 juni.
Te zijner tijd zult u berichten daarover in de kerkelijke en plaatselijke pers aantreffen.
Dit jaar is de manifestatie Kerk&Zo van 3 t/m 14 september. waarbij de boekenbeurs een
belangrijk onderdeel is. Vanaf 27 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 wordt afgesloten in het weekend van Open Monumentendag op 13 en 14
september. Ook hierover volgt later informatie in de pers en via verschillende internetsites.

Contributie
Mocht u uw bijdrage voor 2013 (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 62.83.91.722 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Nieuwe
Kerk te Groningen.
Wij zoeken nog steeds nieuwe Vrienden, zoekt en overtuigt u mee?

Met vriendelijke groeten,
Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris
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