Stichting Kerk en Cultuur De Oude Kerk
Jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020

Bestuur
In 2019 hebben er ten opzichte van 2018, veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden.. Met
dank voor hun inzet werd zowel van Marian Solleveld ( secretaris) als van Betty Roubos (bestuurslid)
afscheid genomen. De samenstelling van het bestuur resulteerde vervolgens in de volgende
samenstelling:
Betty Blankenstein
voorzitter
Thilly Addink
secretaris
George Demmenie
penningmeester
Hans Wijbrands
bestuurslid, PR
Wim Janse
bestuurslid
vacature
Het bestuur is in 2019 zes 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 tot 2021 verstuurd naar het kernteam van de Oude Kerk.
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.
De exposities
Tijdens de 40-dagen tijd hingen er in de kerk aquarel-etsen van de joodse geleerde en graficus dr.
Marcus van Loopik, aangevuld met informatie over de door hem afgebeelde symboliek , deels
verwijzend naar biibelse teksten , waaronder die van een aantal psalmen.
Tijdens de zomeropenstelling, die ook dit jaar weer werd gehouden, hingen er in de kerk figuratieve
schilderijen van de Groningse kunstschilder Rein Pol .
De concerten in 2019
De Werkgroep Concerten heeft in 2019 maandelijks op de derde zondag van de maand een concert
georganiseerd. Tijdens de Zomeropenstelling was er wekelijks een concert, behalve op de laatste
zondag van de maand, want dan heeft tot op heden De Open Hof een concertserie.
In de wintermaanden : van oktober t/m maart vinden de koorconcerten plaats, van april t/m
september is er nu maandelijks een orgelconcert ( sinds het Van Gruisen-Van Oeckelen-orgel
geplaatst is).Verder worden er tijdens de Zomeropenstelling kamermuziekconcerten gegeven. Alle
concerten vallen nu onder één noemer: de DOK concerten. Er zijn nieuwe logo’s ontwikkeld voor alle
activiteiten van de St. Kerk en Cultuur Oude Kerk, de concerten hebben een daarvan afgeleid logo.
Voor een overzicht van de concerten verwijst dit verslag ook naar de website van de Oude Kerk
www.oudekerksoest.nl en sinds dit jaar ook naar de website www.kerkencultuursoest.nl Deze
website gaat die van de Oude Kerk in de loop van 2020 vervangen .
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Ook dit jaar werden de concerten van maximaal een uur met een drankje na afloop, gehouden op
een zondagmiddag. Starttijd 15.30u. Het niveau van de professionele musici ligt hoog en het aanbod
is divers. De opkomst bij de koorconcerten blijft goed. Dit is vooral te danken aan het feit dat koren
ook een eigen publiek meenemen. Dit is tevens één van de redenen waarom er m.n. regionale koren
worden uitgenodigd voor concerten. Vanuit de lokale bevolking is de opkomst vrij beperkt ( beweegt
zich tussen 20 en 40 bezoekers) De orgelconcerten lieten een opkomst zien van tussen de 50 en 90
bezoekers, de kamerconcerten varieerden dit jaar flink ( tussen 25 -60) bezoekers). Mogelijk heeft
dit te maken met het feit dat alle concerten van maart – september een vaste toegangsprijs hebben
van 10 euro, de koorconcerten 12 euro. Aangezien er in een aantal concerten en soort concerten , de
afgelopen 1,5 jaar nogal het één en ander is veranderd, is het goed om even aan te kijken hoe deze
ontwikkeling zich voortzet. Volgend jaar gaat de Open Hof stoppen met de concertserie, mogelijk
heeft dit nog effect op de serie in de Oude Kerk.
De Werkgroep die de concerten plant en organiseert bestaat uit 5 leden. Er zijn daarnaast, i.v.m. de
toename van het aantal concerten, een extra aantal vrijwilligers gevraagd om bij de concerten te
helpen. Hiervoor wordt aan het begin van het jaar een rooster gemaakt.
Organisatorisch is de Werkgroep goed op elkaar afgestemd en lopen de zaken vloeiend. Qua PR
wordt er aan bezoekers van de activiteiten in de Oude Kerk gevraagd of iemand, indien
geïnteresseerd in wat er cultureel gebeurt in de Oude Kerk, op de hoogte wil worden gehouden via
de mail. Het mailadressenbestand groeit nog steeds en daarmee kunnen geïnteresseerden
rechtstreeks aangeschreven worden voor een concert.
Overzicht concerten 2019:
20 jan

Multiple Voice o.l.v. Paul de Kok

koorconcert

17 maart

Utrechts vocaal ensemble o.l.v. Jeroen Spitteler

koorconcert

22 april

Kinderorgelconcert De vijf Griezels
Marijke Greweldinger (verteller) en Poppeia Berder (orgel)

orgelconcert

19 mei

David Jansen (vaste gastorganist Tuindorpkerk Utrecht)

orgelconcert

23 juni

Hayo Boerema (organist Gr. of St. Laurenskerk Rotterdam)

orgelconcert

21 juli

Saartje Schrage (blokfluit en viola da gamba)
Punt Bawono (theorbe en luit)

4 augustus

Sietze de Vries ( organist Martinikerk Groningen)

orgelconcert

11augustus

Paulien v.d. Werff (zang) en Gert de Vries (luit)

kamermuziek

18augustus

Petra Veenswijk (organist Maria van Jessekerk Delft)

orgelconcert

1septemberi

Alfred Snel (piano) en Suzanne van Berkum (fagot)

kamermuziek

22septemberi

Gonny van der Maten (cantor/organist Oude Kerk Soest)

orgelconcert

20 oktober

Kamerkoor Saudate o.l.v. Vincent Doek

koorconcert

17 november

Kamerkoor Midden-Gelderland o.l.v. Albert Wissin

koorconcert

De zomeropenstelling
Tijdens de Zomeropenstelling, gehouden van 21 juli 2019 t/m 1 september 2019, was er een
expositie van Rein Pol, met als titel ‘Doorreis’, met figuratief werk rond een aantal thema’s uit zijn
leven, waaronder ‘De blauwe engel’, een figuratieve trein in de context van o.a. de seizoenen en een
aantal werken uit de serie ‘Trommels’. De kerk was toegankelijk van dinsdag t/m zondag van 13.00 –
17.00 uur en de expositie werd goed bezocht.
De Hof van Lof
Begin maart zijn we begonnen met de tuinwerkzaamheden na overleg met de vrijwilligers.
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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.
Dit jaar waren er weinig rijpe vijgen , waarschijnlijk door de droogte van afgelopen jaar. Ook hadden
we weinig appels. Helaas hadden de druiven last van een ziekte, waardoor we dit jaar ook weinig
druiven hadden.
Aan het begin van de zomer stond het vol met klaprozen en later veel kleurrijke dahlia’s, 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 dood
gegaan. Een deel van de buxushaagjes hebben we vervangen door Ilex plantjes. We zullen in
gedeelten volgend jaar de andere haagjes vervangen.
Ons jaarlijkse tuinuitje was op 29 juni naar de prachtige tuin “De Wilgenkamp” in Nijkerk met
prachtig 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 eind november gestopt met de
werkzaamheden, nadat we de gekochte bollen in de grond hadden gepoot.
In maart 2020 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. Met het enthousiaste team
vrijwilligers werd de tuin ook dit jaar weer een feest van geuren en kleuren.
Door de donatie van donateurs blijft de kerktuin financieel gezond!
Financieel
De Stichting is financieel onder te verdelen in:
1. project Concerten/exposities, waaronder ook de Zomeropenstelling . Dit project had in 2019
acht betalende donateurs.
2. project Kerktuin “Hof van Lof”, met in 2019 vierentwintig betalende donateurs
Beleid
Twee keer per jaar (voorjaar/najaar) is er overleg (indien nodig) tussen de Stichting en het kernteam
van de Oude kerk om activiteiten/evenementen en beleid met elkaar af te stemmen. In verband met
de ontwikkelingen in de Protestantse Gemeente Soest zullen de kernteams in de loop van 2020
worden opgeheven en zal er anderszins afstemming moeten gaan plaatsvinden.
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 zomeropen)
- De werkgroep kerktuin Hof van Lof (vanaf 2019 DOK hof van lof)
In alle projectzaken is het overkoepelend stichtingsbestuur eindverantwoordelijke.
Inmiddels is voor de Stichting de ANBI-status aangevraagd en werd er naast het beleidsplan ( zie de
website www.kerkencultuursoest.nl) , ook een draaiboek ontwikkeld t.b.v. de praktische organisatie
van zowel de Zomeropenstelling als de exposities.
Nieuwe website Stichting Kerk & Cultuur
In de loop van 2019 is er vanuit de Stichting Kerk & Cultuur een eigen website ontwikkeld:
www.kerkencultuursoest.nl Dit omdat de oude website van de Oude Kerk zal worden opgeheven.
Via onze website kunnen we nu ook gemeenteleden attent maken op de mogelijkheid donateur te
worden, evenals via de Facebookpagina van de Oude Kerk.
Inmiddels zijn we als stichting ook te vinden op de website van Cultuurplatform Soest.
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Wat kunt u voor 2020 van ons verwachten?
Voor 2020 staan de volgende concerten gepland:
16 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
12 juli
19 juli

Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema
Monteverdi Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage
Jan Jansen – orgelconcert
Laurens de Man - orgelconcert
Berry van Berkum - orgelconcert
Gonny van der Maten - orgelconcert
Zomerconcert

Voor de 2e helft van 2020 is de planning van zowel zomer, als orgel- als koorconcerten nog even
onzeker, i.v.m. de mogelijke herinrichting van de Oude Kerk.
Exposities:
- Paastijd: expositie van iconen van Wasily Wasin, een russische kunstenaar
- Zomerexpositie: schilderijen van Peter van Oostzanen uit Soest

Geef u op als donateur van onze Stichting bij ons secretariaat, Van Goyenlaan 9, of maak
rechtstreeks uw donatie over op rekening NL30 INGB 0009 4453 40
t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest

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)

Thilly Addink
(secretariaat)
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