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  Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk 
 
Beste Vrienden, 
Voor u ligt Nieuwsbrief, nr. 6 , die informatie over de Nieuwe Kerk biedt. 

 
Jaarvergadering 15 maart 2014, 10 uur 
Het bestuur van de VNK nodigt u van harte uit de jaarvergadering van 2014 bij te wonen! 
Voor de pauze bespreken we de verenigingszaken, na de pauze komt om 11 uur de 
bekende Groninger Reint Wobbes spreken over 
 

“Grafcultuur in Groningen”. 
Wij zijn zeer verheugd dat de heer Wobbes voor ons de lezing op de jaarvergadering wil 
houden. Reint Wobbes is een buitengewoon boeiend verteller en heeft grote kennis over 
de geschiedenis van de provincie Groningen. Hij was jarenlang secretaris van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Samen met Harry de Olde schreef Reint een boekje over de 
Groningse kerkhoven, met de titel: Wij hopen dat ’t u goed mag gaan. Dit boekje 
beschrijft negentiende-eeuwse verzen op de grafstenen van de kerkhoven in 
Garmerwolde, Noorddijk en Middelbert. Reint Wobbes ontving in 2012 de Zilveren Anjer 
van het Prins Bernhardfonds voor zijn grote culturele bijdrage in de provincie Groningen.  
Wij nodigen u van harte uit introducés mee te nemen naar deze lezing! 
 

Concerten voorjaar 2014 
Op dit moment is het orgel nog niet geschikt om concerten op te geven. Daarom zijn we 
blij dat we andere musici gevonden hebben. Op zondag 9 maart 2014 om 15.00 uur zal 
het ons bekende duo Alina Rozeboom, sopraan, en Roele Kok, piano, optreden met een 
romantisch liedrecital. U vindt her en der in de stad affiches, die hun concert 
aankondigen. En op de website van de Nieuwe Kerk staan gegevens vermeld. 
Op zondagmiddag 13 april 2014 zullen studenten van het Prins Claus Conservatorium 
optreden. Daarover komen binnenkort ook de gegevens op de website. 
 

NL Doet 
We hebben ons voor vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 weer 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 een (gedeelte van) een dagdeel mee te 
doen! U kunt zich via NL Doet opgeven of via mijn emailadres: vrienden@nieuwekerk.org 
 

Zaterdagmiddag weer open! 
Ook dit seizoen is de Nieuwe Kerk weer open van 3 mei t/m 27 september voor toeristen 
op zaterdagmiddag van 13 - 17 uur. De binnenlopers komen uit de hele wereld of vanuit 
de buurt. Vrijwel iedereen die voor het eerst het kerkgebouw binnenloopt, zie je verbaasd 
omhoog kijken en je hoort ze zeggen of denken: “Wat hoog!”. De gesprekken zijn altijd de 
moeite waard! We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken om minimaal twee keer per 
jaar te helpen bij de bemensing van de open middagen. Wanneer u mee wilt helpen, 
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graag! U kunt zich aanmelden op de jaarvergadering of via het emailadres: 
vrienden@nieuwekerk.org 
 

NOVO Keramiek 
Sinds kort maakt NOVO Keramiek in Uithuizen voor onze VNK prachtige 
koffie/theekommetjes, waarop deelnemers van de NOVO herkenbare voorstellingen van 
de Nieuwe Kerk schilderen. Deze kommetjes zijn gebroken wit en met verschillende 
kleuren verf beschilderd. De opbrengst is voor de restauratie van de Burgemeestersbank 
en het Dooptuinhek. Naast de kommetjes verkopen we CD’s van de Nieuwe Kerk-
organisten, dubbele kaarten met een voorstelling van Nico Bulder of ansichtkaarten van 
de Nieuwe Kerk. Ook tijdens de jaarvergadering kunt u artikelen kopen, mooi om als 
kadootje in huis te hebben of om uzelf eens te verwennen! We nodigen u van harte uit 
om in ieder geval eens een kijkje bij de verkooptafel te nemen. 
 

Tweedehands Boeken 
Het afgelopen jaar waren er weer tweedehands boeken in de verkoop op de toeristische 
zaterdagmiddagen. Er is veel in de dozen gesnuffeld en dit levert toch mooi wat op voor 
de restauratie. Ook het komend seizoen willen we weer boeken verkopen. U kunt uw 
boeken inleveren op de open zaterdag-middagen vanaf 3 mei of na de zondagse 
ochtendkerkdienst. En komt u ook eens kijken in de boekendozen, wie weet vindt u het 
lang gezochte boek! 
 

Kerkgebouw bestaat 350 jaar! 
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de eerste kerkdienst plaatsvond in de Nieuwe Kerk. Dit 
jubileum wordt gevierd in een kerkdienst op 8 juni a.s. in de kerkelijke gemeente van de 
Nieuwe Kerk. Ook in september wordt er aandacht aan dit jubileum geschonken. U kunt 
voor meer informatie daarover ook daarvoor de website in de gaten houden! 
 

Open Monumentendag 
Dit jaar valt het weekend van Open Monumentendag op zaterdag 13 en zondag 14 
september. Het thema van Open Monumentendag 2014 is ‘Op Reis’. Ook de Nieuwe Kerk 
is dan weer de hele zaterdag 13 september open, en zelfs de toren kunt u dan op! 
 

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 email: vrienden@nieuwekerk.org 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? 
 
Met vriendelijke groeten,  
Willemien Wierenga-Bremmer, secretaris 


