Stichting Kerk en Cultuur De Oude Kerk
Jaarverslag 2018 en vooruitblik 2019

Bestuur
In 2018 hebben er, ten opzichte van 2017, geen veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden.
Dit resulteert in de volgende samenstelling:
Betty Blankenstein
voorzitter
Marian Solleveld
secretariaat
George Demmenie
penningmeester
Hans Wijbrands
bestuurslid, PR
Betty Roubos
bestuurslid
Wim Janse
bestuurslid
Het bestuur is in 2018 drie maal bijeen geweest om de lopende zaken, beleid en organisatie van de te
organiseren evenementen te bespreken. Schriftelijke verslaglegging van deze vergaderingen zijn in
het beheer bij het secretariaat en worden verstuurd naar het kernteam.
Ook dit jaar konden wij rekenen op de steun van Frans Hoogeweg bij diverse werkzaamheden in de
Technische Commissie, waarvoor wij hem hartelijk danken.
Hieronder een overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten.
Orgelfestival 2018
2018 stond geheel in het teken van het Orgelfestival, dat feestelijk en uitbundig is gevierd in januari.
Gedurende het hele jaar hebben er, naast de gebruikelijke concerten, orgelconcerten
plaatsgevonden waarbij het nieuwe Van Gruisen-Van Oeckelenorgel bespeeld werd door bekende
organisten uit het hele land.
De exposities
Tijdens de 40-dagen tijd hingen er in de kerk 8 grote foto’s van de kruiswegstatie, afgedrukt op
aluminium, van de moderne Franse kunstenaar Jean Luc Bonduau, aangevuld met teksten van
Marinus van den Berg.
Tijdens de zomeropenstelling, die dit jaar weer gehouden werd, hingen er moderne
landschapsschilderingen van Teun Klumpers in de Oude Kerk.
De concerten in 2018
In 2018 zijn er veel concerten geweest in de Oude Kerk. Naast de reeds jarenlang aanwezige ‘Vocale
serie' en 'Zomerserie’, heeft er in 2018 een Festival plaats gevonden in het kader van een
gerestaureerd en geplaatst historisch Van Gruisen- Van Oeckelenorgel. Naast een Festivalweek,
waarin bijna dagelijks een concertactiviteit gepland stond rond het orgel, werden er vervolgens
tussen april en oktober 6 orgelconcerten georganiseerd. De concerten in de festivalweek werden
uitermate goed bezocht: alle concerten gaven een nagenoeg uitverkochte kerk. Ook de andere
concerten in de series lijken een groeiend aantal bezoekers te trekken. Daarbij worden er voor de
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koorserie wel bewust goede kamerkoren uit de regio aangetrokken, omdat deze hun eigen publiek
meenemen. De koorconcerten en orgelconcerten hadden tussen de 70-120 bezoekers. De concerten
in de zomerserie hadden een wat wisselend publieksaantal. De 2 orgelconcerten die in de Zomerserie
vielen, gaven rond de 90-100 bezoekers; de andere concerten beduidend lager, rond de 40
bezoekers. Een en ander heeft mogelijk te maken met het feit dat er sinds 2 jaar entree geheven
wordt op de Zomerserie (voorheen was dit een vrijwillige bijdrage/ collecte bij de uitgang), waardoor
publiek wat meer lijkt te gaan kiezen naar welk concert zij zullen gaan en in 2018 het nieuwe
historische orgel daarbij met name de aandacht trok.
Met het groeiend aantal (soort) concerten in de Oude Kerk ( de orgelconcerten zullen in de komende
jaren ook worden gecontinueerd), is er voor gekozen om in de publiciteit niet meer te spreken over
verschillende series, maar vallen alle concerten onder de noemer DOK-concerten. De website,
facebook en in het komend jaar Instagram zullen daar op worden aangepast. De Stichting Kerk &
Cultuur zal in 2019 een eigen, ‘ zelfstandige’ website ontwikkelen. Naast alle lokale en regionale PR
via kranten, websites, cultuurladder e.d. is er een mailinglist. Deze mailinglist van geïnteresseerden
voor de activiteiten in de Oude Kerk breidt zich ieder jaar nog uit en aanwezigen op de lijst worden
kort voor een activiteit geïnformeerd. De werkgroep concerten Oude Kerk heeft zich voorbereid op
de uitbreiding van alle activiteiten door meer vrijwilligers aan te trekken en daarmee organisatorisch
iets anders te gaan werken. Een draaiboek m.b.t. alle werkzaamheden rond de concertactiviteiten is
inmiddels aanwezig voor alle betrokkenen.
Hieronder volgt een overzicht van de concerten die door de werkgroep Concerten of door het
Orgelfestival zijn georganiseerd:
Vr 12 jan

Officiële ingebruikname van het orgel
Inspelingsconcert door Gonny van der Maten

Orgelfestival

Za 13 jan

benefietconcert door violiste Janine Jansen en familie

Orgelfestival

Vr 19 jan

Orgelconcert door oud-organisten van de Oude Kerk:
Jan Jansen en Cor de Jong

Orgelfestival

Za 20 jan

Concert door de Gregoriaanse Kring o.l.v. Wilko Brouwers en
het Monteverdi kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage.
Organist: Jan Hage

Orgelfestival

Zo 4 feb

Kamerkoor Venus

Vocale serie

Zo 11 feb

Benefietvoorstelling Herman van Veen

Orgelfestival

Zo 11 mrt

cantate 54 Joh. Seb. Bach

Avondmuziek

Zo 18 mrt

Utrechtse Studenten Cantorij o.l.v. Fokko Oldenhuis (met
voorjaarsprogramma Time-Out)

Vocale serie

Zo 22 apr

Orgelconcert Theo Jellema (organist Grote- of Jacobijnerkerk in Orgelfestival
Leeuwarden)

Zo 27 mei Orgelconcert Gonny van der Maten (cantor-organist Oude Kerk
Soest)

Orgelfestival

Zo 3 juni

Avondmuziek

Tafelmusik - Telemann/Bach/Prokovjev

Zo 17 juni Orgelconcert Leo van Doeselaar (organist van het Barokorkest
van de Bachvereniging)

Orgelfestival

Zo 15 juli

Carminis Consort, bestaande uit Ineke Baksteen - sopraan, Brigit Zomerconcert
de Klerk - mezzosopraan en blokfluit, Juun Voorhoeve - gamba
en barokgitaar en Tjalling Roosjen – klavecimbel.

Zo 22 juli

Erwin Wiersinga (titulair organist Martinikerk te Groningen)

Orgelfestival

Zo 5 aug

Hanneke Rouw - cello en Eva van den Dool - piano

Zomerconcert

Zo 12 aug

Caroline Kang - barok cello en Giulio Quirici - theorbe.

Zomerconcert
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Zo 19aug

Orgelcincert Elske te Lindert (cantor-organist van de
Catharinakerk in Doetinchem)

Orgelfestival

Zo 23 sep

Orgelconcert Jan Jansen (oud-organist Domkerk Utrecht en
Oude Kerk Soest)

Orgelfestival

Zo 14 okt

Paradisal Journeys - Gonny van der Maten met het Utrechtse
ensemble Octagon

Avondmuziek

Zo 21 okt

Basilius College met het programma "Draag mij als een zegel op Vocale serie
je hart"

Zo 11 nov

Afsluitung orgelfestival: CD presentatie - concert Gonny van de
Maten

Orgelfestival

Zo 18 nov

St.Joris Kamerkoor uit Amersfoort o.l.v. dirigent Wouter
Verhage

Vocale serie

Zo 16 dec

Festival of Poetry & Carols

Avondmuziek

De zomeropenstelling
Tijdens de zomeropenstelling, gehouden van 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018, was er een expositie
van Teun Klumpers, genaamd “Lucht, licht en lijnen”, een verzameling moderne
landschapsschilderijen. De kerk was toegankelijk van dinsdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Gedurende de zomeropenstelling zijn er 5 concerten georganiseerd (zie schema hierboven).
De Hof van Lof
Begin maart zijn we begonnen met de tuinwerkzaamheden na overleg met de vrijwilligers.
Jaap Hoekstra had het tuingereedschap keurig schoongemaakt en zo begonnen we vol enthousiasme
met de werkzaamheden. Al snel was het resultaat zichtbaar. Onder de bomen veel cyclaampjes en
krokussen, daarna tulpen en narcissen.
Een mooi gezicht door de hele tuin. Ook, ondanks de droogte, een overvloed aan vijgen en ook veel
appels. Helaas hadden de druiven last van de droogte; toch konden we verschillende druiventrossen
plukken. Aan het begin van de zomer stond het vol met klaprozen en later één bloemenpracht door
de hele tuin. De canna’s, een erfenis van Joop van Beijnum, bloeiden dit jaar minder.
Doordat de tuin erg heeft geleden onder de droogte zijn er verschillende planten doodgegaan. Ook
de buxushaagjes hadden last van de buxusmot en de aanhoudende droogte.
Hierdoor waren we genoodzaakt een wijnactie te houden, die resulteerde in de prachtige opbrengst
van € 577,50.
Ons jaarlijkse tuinuitje was op 23 juni naar de prachtige tuin “De Beukenhof” in Barneveld met mooi
weer. Dit werd afgesloten met de traditionele lunch in de tuin op Aagje Dekenlaan 19.
Door het goede weer konden we langer doorwerken en zijn we half november gestopt met de
werkzaamheden, nadat we de gekochte bollen in de grond hadden gepoot.
In maart 2019 zullen we na overleg weer starten met de werkzaamheden.
We merken dat er veel mensen door de tuin wandelen en enthousiast zijn over de tuin.
Helaas dunt de groep vrijwilligers uit. We hebben geprobeerd om mensen te enthousiasmeren maar
dat is nog niet erg gelukt. Door de donatie van 29 donateurs blijft de kerktuin financieel gezond!!

Financieel
De Stichting is financieel onder te verdelen in:
1. project Concerten/exposities, waaronder de Zomeropenstelling valt en voor dit ene jaar ook
het Orgelfestival. Dit project had in 2018 8 betalende donateurs.
2. project Kerktuin “Hof van Lof”, met in 2018 25 betalende donateurs.
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Beleid
Twee keer per jaar (voorjaar/najaar) is er overleg (indien nodig) tussen de Stichting en het kernteam
om activiteiten/evenementen en beleid met elkaar af te stemmen.
De Stichting K&C is als overkoepelend stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de volgende
werkgroepen:
- De werkgroep Concerten (vanaf 2019 DOK concerten)
- De werkgroep Zomeropenstelling (vanaf 2019 DOK expositie)
- De werkgroep kerktuin Hof van Lof (vanaf 2019 DOK hof van lof)
In alle projectzaken is het overkoepelend stichtingsbestuur eindverantwoordelijke.

Wat kunt u in 2019 van ons verwachten
Nieuwe website Stichting Kerk & Cultuur
Omdat in de loop van 2019 de website van de Oude Kerk Soest zal komen te vervallen, waar nu alle
informatie terug te vinden is van De Stichting Kerk & Cultuur , zal de Stichting een eigen website gaan
ontwikkelen. Ook zal er voor elke werkgroep een apart logo ontworpen worden. Bij het uitbrengen
van dit verslag, zijn deze logo’s bekend. Deze zijn onderaan dit verslag terug te vinden. Vanaf 2019
zullen deze logo’s het huidige logo vervangen.
Voor 2019 staan de volgende concerten gepland:
Zo. 20 januari
Zo. 17 maart
Ma. 22 april
(2e paasdag)
Zo. 19 mei
Zo. 23 juni
Zo. 21 juli
Zo. 4 aug.
Zo 11 aug.
Zo. 18 aug.
Zo. 1 sept.
Zo. 22 sept.
Zo. 20 okt.
Zo. 17 nov.
Zo. 8 dec.

Multiple Voice o.l.v. Paul de Kok
Utrecht Vocaal Ensemble o.l.v. Jeroen SPitteler
Kinderorgelconcert De Vijf Griezels
Marijke Greweldinger verteller, Poppeia Berden orgel
David Jansen, orgel
Hayo Boerema, orgel
Variabel concert i.c.m. opening tentoonstelling
Sietze de Vries, orgel
Kamermuziek zang/luit duo Paulien v/d Werff, Gert de Vries
Petra Veenswijk, orgel
Kamermuziek piano/fagot Alfred Snel, Suzanne van Berkum
Gonny van der Maten, orgel
Kamerkoor Saudade
Gelders Kamerkoor o.l.v. Albert Wissink
Koor en orgelconcert NEON o.l.v. Fokko Oldenhuis, Gonny van der
Maten orgel

Exposities:
- 40 dagentijd: Marcus van Loopik
- Zomerexpositie: Rein Pol

Geef u op als donateur van onze Stichting bij ons secretariaat, Turfstreek 143, of maak rechtstreeks
uw donatie over op rekening NL30 INGB 0009 4453 40
t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest
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Afsluiting
Rest nog een woord van dank aan diegenen die in het afgelopen jaar ons werk mogelijk maakten:
- de bestuursleden en adviseurs
- de leden van alle werkgroepen
- de donateurs
- de bezoekers van onze evenementen
- alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de evenementen
Aan alle gemeenteleden die De Oude Kerk een warm hart toedragen: loop tijdens de openingstijden
van een expositie eens binnen en bezoek onze concerten.
Namens de Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest,
Betty Blankenstein
(voorzitter)

Marian Solleveld
(secretariaat)
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