Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
Beste Vrienden,
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 10, de tweede van het jaar 2016.
Website
Ten overvloede wijzen we u erop, dat de Vrienden over een eigen website beschikken:
www.vriendennieuwekerkgroningen.nl.
Hierop vindt u bijzonderheden over de Nieuwe Kerk. We mochten gebruik maken van foto’s van
de ‘Nieuwe Kerk’-fotograaf Jan C. Venhuis, die de website een mooi aanzien geven. Op de site
worden berichten vermeld betreffende de Jaarvergadering, de concerten voor Jonge Musici, de
zaterdagse openstellingen, etc.
Bestuursleden
Ter informatie volgen hier de jaren van aftreden van de bestuursleden:
Marijke Bootsma-de Langen is op de Jaarvergadering van 2016 herbenoemd als voorzitter. Dit
betekent dat haar huidige periode afloopt in 2019.
André Bosscher, penningmeester. Zijn huidige termijn loopt af in 2017.
Froukje Wielsma, bestuurslid met als portefeuille ‘de vrijwilligers voor de toeristische openstelling’.
Haar termijn loopt af in 2018.
Jacob Plas is als secretaris benoemd in 2015. Zijn termijn loopt af in 2018.
Grietinus Mollema is op de Jaarvergadering als bestuurslid benoemd en is dit tot 2019. Zijn taak is
onder meer de organisatie en de PR van de concerten, die in de Nieuwe Kerk worden
georganiseerd door de Vrienden.
Concerten in de Nieuwe Kerk
De concerten voor jonge musici waren dit jaar wederom een succes. Op 14 februari speelde het
saxofoonkwartet Quatre Femmes, dat de toehoorders verraste met schitterende bewerkingen van
muziek van onder meer Mozart en Puccini. Op 13 maart traden Liesbeth Bosboom (cello) en Roele
Kok (piano) op. Zij brachten op fraaie wijze muziek van Bach, Beethoven en Debussy ten gehore.
NL Doet
Op zaterdag 11 en 12 maart 2016 hebben de Vrienden meegedaan aan NL-Doet, de nationale
actie voor vrijwilligershulp aan de samenleving op maatschappelijk en/of cultureel gebied. Na
afloop blonk de Nieuwe Kerk weer, zaten de banken in de was en was het Nieuwe Kerkhof van
zwerfafval ontdaan. De verwachting is, dat de Vrienden ook in 2017 weer aan deze actie
meedoen.
Zaterdagse openstellingen
Dit seizoen is de Nieuwe Kerk tot en met 24 september op de meeste zaterdagen (van 13.00-17.00
uur) opengesteld voor publiek. De Open Monumentendagen vinden plaats op 10 en 11
september. De toren, die slechts één keer per jaar is geopend, kunt u dan ook beklimmen.
Het bestuur doet een oproep aan u zich aan te melden als vrijwilliger op de zaterdagmiddagen.
Vele handen maken licht werk; het kost u absoluut niet veel tijd. Met het huidige aantal vrijwilligers
blijft de inzet beperkt tot twee à drie middagen in het hele seizoen. Het levert u ontmoetingen op
met toeristen, buurtgenoten, studenten, buitenlanders, toevallige voorbijgangers.
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
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20 euro. Een grotere gift geven mag natuurlijk ook. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het
werk van de Vrienden en de projecten, die zij ondersteunen (zoals eerder de restauratie van het
Raadsgestoelte). Aanmelden, liefst enige weken van tevoren i.v.m. vooroverleg over de wensen
van de groep, bij de secretaris van de Vrienden via: info@vriendennieuwekerkgroningen.nl of per
telefoon (050) - 3125060.
Festival van de Geest
Van 8-11 september vindt in de Nieuwe Kerk het Festival van de Geest plaats, georganiseerd door
de Nieuwe Kerk in samenwerking met de Bewonersorganisatie HortusEbbinge. Het festival, dat
geopend wordt door burgemeester Peter den Oudsten, is vrij toegankelijk. Het programma ziet er
zeer aantrekkelijk uit, met een lezing door
oud-minister Jan Pronk, een voorstelling van
theatergroep ‘Een zaal vol verhaal’, Wereldmuziek, een kunst- en cultuurmarkt, een
kinderprogramma, een buurtmaaltijd en een optreden van de groep ‘Klezmer & Co’. Op
zondagmorgen is er een kerkdienst in het thema van het festival en zondagmiddag vindt de
afsluiting van het festival plaats met een lezing over schuilkerken, gevolgd door een
stadswandeling langs de schuilkerken in Groningen. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.nieuwekerk.org of www.hortusebbinge.nl
Boekenmarkt
Op de zaterdagmiddagen werd tot 2016 een boekenmarkt georganiseerd. De boeken stonden op
de banken onder één van de galerijen. Met het oog op de verhuur van de kerk is de boekenmarkt
afgeschaft. Tijdens de Open Monumentendag (10 september) echter organiseren de Vrienden op
de kunst- en cultuurmarkt wederom een boekenmarkt, die in de afgelopen jaren zeer succesvol is
gebleken. Wanneer u overweegt boeken op te ruimen, houdt u deze dag dan in gedachten!
Tevens vindt een verkoop plaats van CD’s en grammofoonplaten. U kunt genoemde zaken
inleveren voor de verkoop. De opbrengst gaat naar de restauratie van het orgel. Inleveren kan op
zaterdag 27 augustus en 3 september, van 13.00-17.00 uur, of op zondag 28 en 4 september, voor
of na de kerkdienst. Als u veel spullen heeft en het zelf niet kan brengen, kunt u vanaf 25 augustus
bellen met Marijke Bootsma, 050-3125060 of 06-22545957. Zij zorgt dan, dat het bij u wordt
opgehaald. Helaas zijn encyclopedieën onverkoopbaar. Die kunt u dus niet bij ons inleveren. Heeft
u leuke, kleine spulletjes in de categorie ‘rommelmarkt’, dan mag u die ook inleveren. Ook die
opbrengst is voor de restauratie van het orgel.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om langs te komen op 10 september en iets te kopen
voor het goede doel!
Contributie
Mocht u uw bijdrage voor 2016 (en misschien zelfs 2015!) nog niet overgemaakt hebben, dan
verzoeken wij u dit spoedig te doen! De minimum jaarlijkse bijdrage is € 10.-, maar meer is zeer
welkom.
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?
Emailadressen
Om verzendkosten te besparen vragen we de ‘post-ontvangers’ met klem om het e-mailadres
door te geven, althans wanneer u daarover beschikt. Dan krijgt u de uitnodiging voor de
Jaarvergadering en de Nieuwsbrief per email toegezonden. En als u binnenkort gaat verhuizen, wilt
u dan ook uw nieuwe postadres doorgeven?

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Jacob Plas, secretaris
Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
p/a Verl. Winschoterdiep 9
9723 ZK Groningen

Internet:
www.vrendennieuwekerkgroningen.nl
info@vriendennieuwekerkgroningen.nl

Bankrekeningnummer:

NL14 ABNA 0628 3917 22
De VNK heeft een ANBI-status

