Stichting Kerk en Cultuur De Oude Kerk
Jaarverslag 2020 en vooruitblik 2021

Bestuur
In 2020 hebben er ten opzichte van 2019 geen veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden.
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:
Betty Blankenstein
voorzitter
Thilly Addink
secretaris
George Demmenie
penningmeester
Hans Wijbrands
bestuurslid, PR
Wim Janse
bestuurslid
vacature
Voor de vacature werd Jasper Sterrenburg benaderd en deze bleek bereid vanaf 2021 te gaan
meedenken.
Als gevolg van de Coronapandemie kwam het bestuur in 2020 slechts één maal bijeen om de lopende
zaken, beleid en organisatie van de te organiseren evenementen te bespreken. De schriftelijke
verslaglegging van deze vergadering is in het beheer van het secretariaat en werd nog verstuurd naar
het kernteam van de Oude Kerk. Inmiddels werd dit kernteam ingaande 2021 opgeheven. In de
plaats daarvan werd er een Beheerteam t.b.v. de coördinatie van taken rond de vieringen en PGS-,
alsook andere activiteiten rond deze vierplek gevormd, waarmee ook de Stichting Kerk & Cultuur
overleg kan voeren. De Oude Kerk is voortaan één van de twee overblijvende vierplekken van de
Protestantse Gemeente Soest. Verder krijgt ds. Kees Bregman, als predikant in dienst van de PGS en
als adviseur van onze Stichting, de verslaglegging.

Hieronder een overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten.
De exposities
Voor de 40-dagentijd maakten we plannen voor een tentoonstelling met iconen van Wasily Wasin,
een Russische kunstenaar. Omdat er tot en met Pasen in de Open Hof gekerkt zou worden werd de
opening verschoven naar 25 april 2020. Het Klein Byzantijns koor uit Zeist zou bij deze opening een
bijdrage leveren. In verband met de corona-lockdown in maart moest deze expositie en dus ook de
opening worden uitgesteld tot nader datum.
Voor de zomeropenstelling werden er afspraken gemaakt met de kunstschilder Peter van Oostzanen,
maar ook deze expositie kon niet doorgaan.
De concerten in 2020
De Werkgroep Concerten had in 2020 oorspronkelijk weer maandelijks op de derde zondag van de
maand een concert gepland en tijdens de Zomeropenstelling een wekelijks concert.
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De Open Hof gaf op de laatste zondag van de maand een concert , maar heeft deze serie inmiddels
beëindigd. De Werkgroep Concerten van de Oude kerk neemt daarmee ook de laatste zondag voor
haar rekening. In de wintermaanden van oktober t/m maart vinden de koorconcerten plaats, van
april t/m september is er maandelijks een orgelconcert op het historisch Van Gruisen- Van Oeckelenorgel. Verder worden er tijdens de Zomeropenstelling kamermuziekconcerten gegeven. Alle
concerten vallen onder één noemer: DOK concerten. Voor een actueel overzicht van de concerten
verwijst dit verslag naar de website van de Stichting Kerk en Cultuur van de Oude Kerk,
www.kerkencultuursoest.nl
Dit jaar werden de plannen helaas doorkruist met de maatregelen rond het Coronavirus. Daardoor
zijn er vanaf maart nog slechts 3 concerten gehouden ( de orgelconcerten). Dit gebeurde volgens de
landelijke richtlijnen bij Corona. Dat betekende dat er niet meer dan 30 mensen bij een concert
aanwezig konden zijn, waarbij de richtlijnen t.a.v. toelating tot de concerten en hygiëne- en afstandsmaatregelen bij en tijdens de concerten werden aangehouden. De werkgroep heeft hiervoor
specifieke protocollen ontwikkeld en er werden om die reden ook geen drankjes na afloop van het
concert geschonken. De concerten werden gestreamd en waren gelijktijdig met het concert, of op
een later tijdstip te beluisteren.
Ook al verliep dit alles verder organisatorisch prima, het gevolg ervan was wel dat de financiële
effecten (te) groot waren. De concertgroep heeft weinig reserves en het gebrek aan inkomsten door
de beperkte publieke mogelijkheden als gevolg van Corona bleek groot. De concertgroep kon musici
dan ook geen garantie geven op vergoeding. Daarmee is na de eerste drie concerten de serie stop
gezet en tot op heden nog niet hervat….
De werkgroep die de concerten plant en organiseert bestaat uit 5 leden. Daarnaast functioneert er
een groep vrijwilligers die bij de concerten helpt om alles ter plekke goed te laten verlopen.
Organisatorisch is er in principe niets veranderd. Alleen hoefden de vrijwilligers dit jaar weinig
aanwezig te zijn door de afgelasting van de concerten.
De werkgroep hoopt heel erg, dat het jaar 2021 weer mogelijkheden gaat geven om de diverse
concerten te hervatten. In principe zijn er reeds een aantal concerten weer ingepland, ingevuld door
musici die in 2020 door de maatregelen niet konden spelen. Zie onderaan dit verslag een overzicht
onder : Wat kunnen we voor 2021 verwachten??...
De zomeropenstelling
De geplande zomeropenstelling met werk van Peter van Oostzanen kon als gevolg van de
coronapandemie dit jaar dus geen doorgang vinden. Omdat de expositie rond de 40-dagentijd altijd
een relatie heeft met het kerkelijk jaar, kiezen we voor de zomerexpositie werken van beeldende
kunstenaars, die een zinnebeeldige betekenis laten zien rond een bepaald thema, zo ook in het geval
van het magisch- realistische werk van Van Oostzanen.
De Hof van Lof
Dit jaar kwam Wietske Kuper ons team als vrijwilliger versterken. Zij heeft vol enthousiasme het rode
perk onder haar beheer genomen en grondig opgeknapt.
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 nog meer cyclaampjes
en krokussen, daarna tulpen, narcissen en bosanemonen. Een mooi gezicht door de hele tuin.
Dit jaar weer veel vijgen. Helaas weer weinig appels. Gelukkig wat meer druiven dan vorig jaar.
Aan het begin van de zomer stond het vol met klaprozen. Helaas duurde het wat langer vóór de
dahlia’s in bloei kwamen. Later in het seizoen was het toch één bloemenpracht. De canna’s, een
erfenis van Joop van Beijnum, bloeiden dit jaar ook later.
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Als geschenk kregen we door toedoen van Henk Dijkink een prachtig bijenhotel gemaakt door imker
Jaap van den Berg en zijn broer( namens de gemeente).
Doordat de tuin ook dit jaar erg heeft geleden onder de droogte, hebben we weer een deel van de
buxushaagjes vervangen door Ilex plantjes. We zullen in gedeelten de andere haagjes vervangen.
Ons jaarlijkse tuinuitje is door de corona-crisis niet doorgegaan. Wel hebben we het seizoen
afgesloten met de traditionele lunch op 8 augustus in de tuin op Aagje Dekenlaan 19.
Door het goede weer konden we langer doorwerken en zijn we eind november gestopt met de
werkzaamheden. Eind maart 2021 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 29 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 2020 acht (?) betalende donateurs.
In december werd er door Marry Scheffer en Karel Nelis t.b.v. de concerten een wijnactie
georganiseerd, die ruim E 800, -die opbracht, waarvoor onze dank!
2. project Kerktuin “Hof van Lof”, met in 2020 daartoe 29 betalende donateurs.
Beleid
Twee keer per jaar (voorjaar/najaar) was 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 zijn de kernteams inmiddels
opgeheven en zal er in 2021 met het Beheerteam van de vierplek De Oude Kerk 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 Zomeropenstelling)
- De werkgroep kerktuin Hof van Lof (vanaf 2019 DOK Hof van lof)
In alle projectzaken is het overkoepelend stichtingsbestuur eindverantwoordelijke.
Inmiddels werd aan de Stichting de ANBI-status toegekend en werd er naast het beleidsplan ( zie de
website www.kerkencultuursoest.nl) , ook een Draaiboek ontwikkeld t.b.v. de praktische organisatie.
Nieuwe website Stichting Kerk & Cultuur
In de loop van 2019 is er vanuit de Stichting Kerk & Cultuur een eigen website ontwikkeld:
www.kerkencultuursoest.nl Via onze website kunnen we nu ook gemeenteleden attent maken op de
mogelijkheid donateur te worden, evenals via de Facebookpagina van De Oude Kerk die Carolien van
Munster – Froentjes beheert.
Inmiddels zijn we als Stichting ook te vinden op de website van het Cultuurplatform Soest.
Wat kunt u voor 2021 van ons verwachten?
Voor 2021 staan de volgende concerten gepland:
18 april
16 mei

Jan Jansen – orgelconcert
Laurens de Man - orgelconcert
Marieke en Ton Koopman - kinderorgelconcert
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18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
4 september

Zomerconcert Scherzando Trio
Zomerconcert Duo Yume
Zomerconcert Duo Heidema – Telderman
Zomerconcert Anna Ijzerman, Mickey Wagner en Esther Doornik
Orgelconcert
Zomerconcert Duo Upon the Wind
Orgelconcert

Voor 2021 is i.v.m. de mogelijk voortdurende coronabeperkingen, de planning van zowel zomer, als
orgel- als koorconcerten nog even onzeker. Daarnaast zijn er nog steeds plannen in voorbereiding
voor de nodige herinrichting van De Oude Kerk, waardoor concerten op termijn mogelijk niet door
kunnen gaan. Voor actuele informatie zie de website www.kerkencultuursoest.nl
Exposities:
- Paastijd: i.v.m. de nog doorgaande coronacrisis is er dan nog geen expositie van de iconen van
Wasily Wasin mogelijk. In plaats daarvan wordt deze expositie voor de Adventsperiode van 2021
voorbereid.
- 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 en fondsenwervers
- 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 De Oude Kerk Soest,
Betty Blankenstein,

Thilly Addink,

(voorzitter)

(secretaris)
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