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  Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk 
 
Nieuwsbrief no. 3, november 2011 

 
 
Beste Vrienden, 
 
Het jaar AD 2011 loopt al weer ten einde: een goede reden om u nog even bij te 
praten over het wel en wee van de afgelopen zomerperiode. Tevens berichten 
we u alvast de plannen voor de komende maanden. 
 

 

Zomerperiode 

Ook deze zomer was er weer veel belangstelling voor de zaterdagse toeristische 
openstelling. Het is verrassend om te merken hoe veel buurtbewoners, soms al 
jaren woonachtig in de Hortus- of Noorderplantsoenbuurt, opeens de kerk binnen 
stappen om nu eindelijk eens de binnenzijde te bekijken. Een enkeling vertelt vol 
enthousiasme hoe hij of zij als kind hier vaak kwam, en soms zelfs zijn het oud-
leerlingen van de Nassauschool, die in hun jeugd de school-kerstviering in de 
Nieuwe Kerk meemaakten. Maar er kwamen ook oud-studenten, die ooit college 
kregen in de Nieuwe Kerk, en nu pas doorhadden hoe mooi de kerk toch is!  
De kaarten ogen een stuk beter in de nieuwe kaartenmolen, en het nieuwe 
Senseo-apparaat werkt heel prettig. De informatiebladen waren zo in trek, dat er 
af en toe eentje meegenomen werd. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de 
geplastificeerde bladen, maar het streelde toch even onze ijdelheid! 
 
 
Kerk&Zo 

Het bezoek tijdens de twee weken durende openstelling voor Kerk&Zo was 
afwisselend.  De ene dag kwamen er maar tien mensen, dan weer wipten er vijftig 
binnen. De kunstwerken van Reinier van den Berg waren een succes en de Twaalf 
Apostelen verlevendigden de Nieuwe Kerk op een vrolijke wijze. Wie Reinier’s werk 
nog eens na wil kijken, kan terecht op de website: www.reiniervandenberg.nl 
De boekenmarkt was een grote trekker, mee door de vele mooie boeken die door 
u en vele anderen ingebracht werden. We hopen volgend jaar wéér een 
boekenmarkt te houden, dus u kunt opnieuw boeken opsparen voor het goede 
doel! 
Voor de restauratie van de Burgemeestersbank spaarden we dit jaar alleen al 
tijdens Kerk&Zo bijna 1000 euro! 
De Open Monumentendag bood de kans om de toren te beklimmen. Ook dat 
werd heel veel gedaan! 
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Concerten 

We hebben het afgelopen seizoen een paar mooie en afwisselende concerten 
gehoord. De orgelcommissie is al weer druk bezig het nieuwe programma voor 
2012 samen te stellen.  
Het laatste concert van dit jaar is op  
 
27 november 15.00 uur: Stef Tuinstra en Gerdine Tuinstra (zang) 

 
Vader en dochter verzorgen een mooi programma op deze zondagmiddag.  
Houdt u vooral ook de website (www.nieuwekerk.org) in de gaten voor informatie 

over het programma.  Vooraf schenken wij (gratis) koffie, thee of limonade. 
Toegang: € 8, CJP, 65+ en Vrienden v. d. Nieuwe kerk: € 7! Kinderen onder de 12  
jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn gratis. 
 

 

Poetsmorgen op zaterdag 19 november a.s. 

Herinnert u zich nog die heerlijk geurende Nieuwe Kerk in het najaar van 2010? 
Ook nu willen we weer een poetsmorgen organiseren voordat de winter invalt.  
Van 9.30 tot 12.30 uur bent u (heer of dame) van harte welkom om te helpen de 
Nieuwe Kerk stofvrij te maken, de banken schoon te poetsen en/of het houtwerk in 
de was te zetten. Ook als u slechts een uurtje mee kunt helpen, dan bent u zeer 
welkom.  
Laten we alle kerkgangers op zondag verrassen met een schone en welriekende 
kerk! Doe mee met deze gezellige morgen, en geeft u zich op bij mw. Marijke 
Bootsma-de Langen, tel. 050 - 3125060 of per email: ambootsm@telfort.nl 
 
 
Jaarvergadering 2012 

We zijn al druk bezig een boeiend programma te bedenken over een aspect van 
de Nieuwe Kerk voor de jaarvergadering van 2012. U kunt in uw agenda al vast 
noteren als datum: zaterdag 10 maart 2012. 
  
 
Contributie 

Even een kleine herinnering voor degenen die hun lidmaatschapsgeld niet 
geautomatiseerd betalen: Hebt u uw bijdrage voor het jaar 2011 al overgemaakt? 
Nog niet? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen, zodat onze begroting voor dit 
jaar goed afgesloten kan worden.  
Overmaken kan op bankrekening 62.83.91.722 t.n.v. de Vereniging Vrienden van 
de Nieuwe Kerk. 
 
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 daarvoor kan via vrienden@nieuwekerk.org 


