Stichting Kerk en Cultuur De Oude Kerk
Jaarverslag 2021 en vooruitblik 2022

Bestuur
In 2021 hebben er ten opzichte van 2022 geen veranderingen plaatsgevonden.
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden:
Betty Blankenstein
voorzitter
Thilly Addink
secretaris
George Demmenie
penningmeester
Hans Wijbrands
bestuurslid, PR
Wim Janse
bestuurslid
Jasper Sterrenburg
bestuurslid
Als gevolg van de coronapandemie kwam het bestuur in 2021 2 maal via een zoomvergadering bijeen
en 1 keer live om de lopende zaken, beleid en organisatie van de te organiseren evenementen te
bespreken. De schriftelijke verslaglegging van deze vergaderingen is in het beheer van het
secretariaat.
Naast overleg met de adviseur van de Stichting ds. C. Bregman, was er ook overleg met de
coördinator van het Beheerteam t.b.v. de coördinatie van taken rond de vieringen in de Oude kerk,
mw. Iemkje Doesburg. Het laatste eveneens ten behoeve van de activiteiten van de Stichting Kerk &
Cultuur in de Oude kerk. De Oude kerk is behalve dorpskerk, nu één van de twee overblijvende
vierplekken van de Protestantse Gemeente Soest. Mede in verband hiermee krijgt ds. C. Bregman, als
predikant in dienst van de PGS en als adviseur van onze Stichting ook de verslaglegging.
Hieronder een overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten.
De exposities
De tentoonstelling met iconen van Wasili Wasin, een Russische kunstenaar stond als gevolg van de
coronapandemie nog steeds ‘in de wacht’, maar kon dit jaar i.p.v. in de 40-dagentijd toch plaats
vinden en wel in de weken van Advent tot 3 januari 2022. Het Klein Byzantijns koor uit Zeist leverde
bij de opening een bijzondere bijdrage. Ondanks de coronabeperkingen werd zowel de opening als
de expositie een succes, waarbij twee iconen werden verkocht. Eén daarvan, ‘de Beschermer van de
Moeder Gods met Kind’ werd middels een bijdrage uit het vroegere ‘Verjaardag-fonds’ aangekocht
voor de Oude Kerk en kreeg vanaf januari 2022 een plaats in ‘het koor’ van de kerk.
Voor de Zomeropenstelling werden er al afspraken gemaakt voor 2020 met de kunstschilder Peter
van Oostzanen, maar deze expositie kon als gevolg van de coronabeperkingen niet doorgaan. In de
zomer van 2021 kon ook deze expositie gelukkig doorgaan en ook deze werd een succes.
De concerten in 2021
De Werkgroep Concerten had in 2021 oorspronkelijk vanaf februari op de derde zondag van de
maand een concert gepland en tijdens de Zomeropenstelling een wekelijks concert.
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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 Oeckelen-orgel.
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 opnieuw doorkruist met de maatregelen rond het coronavirus. Daardoor
zijn de koorconcerten van februari en maart komen te vervallen, evenals het orgelconcert van april.
Het kinderconcert met Ton Koopman i.s.m. een basisschool uit Soest en de Bachschool kwam
eveneens helaas te vervallen. Vanaf mei konden concerten gelukkig weer (tijdelijk) hervat worden.
Het orgelconcert van mei is nog gestreamd en was ter plekke of op een later tijdstip te beluisteren.
Alle kamermuziekconcerten in de zomer hebben normale doorgang gevonden. De koorconcerten in
het najaar zijn niet doorgegaan (veel koren hadden te weinig kunnen repeteren of voor zover
mogelijk reeds elders iets gepland).
De concerten werden volgens de landelijke richtlijnen van het R.I.V.M. gehouden. Dat betekende dat
er een beperkt aantal mensen (uitgaande van 35 ‘posities’) bij een concert aanwezig kon zijn, waarbij
de richtlijnen t.a.v. toelating tot de concerten en hygiëne- en afstands-maatregelen 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.
Een en ander verliep organisatorisch prima, het gevolg ervan was wel dat de inkomsten ook dit jaar
beperkt waren.
Door intensieve actie van Elly Huisman heeft de Stichting een subsidie van E 1400,00 van de
Gemeente Soest ontvangen ter dekking van de kosten van 10 concerten. Het betreft 3 orgelconcerten en 6 concerten gedurende de Zomeropenstelling in 2021 en 1 kinderconcert met Ton Koopman
dat op 16 juni helaas geen doorgang kon vinden. Dit laatste concert hopen we in 2022 alsnog te
organiseren.
De Stichting mocht daarnaast een substantiële éénmalige gift van Rens en Margreet Bijma ontvangen
m.b.t. giften van genodigden voor hun 50-jarig huwelijksfeest.
De werkgroep die de concerten plant en organiseert bestaat nog steeds 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
minder aanwezig te zijn door de afgelasting van een aantal concerten.
De werkgroep hoopt heel erg, dat het jaar 2022 weer mogelijkheden gaat geven om de diverse
concerten te hervatten. In principe is er reeds een aantal koorconcerten ingepland, ingevuld door
musici die in 2020/21 door de maatregelen niet konden spelen.
Voor een overzicht verwijst dit verslag eveneens naar de website www.kerkencultuursoest.nl
De zomeropenstelling
De geplande zomeropenstelling met werk van Peter van Oostzanen kon ondanks de voortdurende
coronapandemie dit jaar 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
Begin maart begon het team van de Hof van Lof met de tuinwerkzaamheden na overleg met de
medewerkers.
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.
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Dit jaar hebben we als eerste het perk met Helleborus opgeknapt en zijn we naar ‘de Stekkentuin’ in
Espel geweest om nieuwe soorten Helleborus te kopen. Al gauw stonden deze prachtig te bloeien.
We zijn een paar weken bezig geweest om tot dit resultaat te komen.
Dit jaar ook veel vijgen. Helaas weer weinig appels. De druiven hebben dit jaar een slecht resultaat
gegeven. De druiven verdroogden en het leek wel of er een ziekte in de druiven zat. Jammer. We
kregen een nieuwe druif aangeboden vanuit de vroegere Wilhelminakerkgemeente i.v.m. het feit dat
deze kerk voor PGS- vieringen werd gesloten en de leden van deze gemeente voortaan kerken in de
beide overgebleven vierplekken ‘Oude kerk’ en ‘Emmakerk’. We zochten er een goede plek voor en
hopen dat deze druif het goed gaat doen.
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.
Het bijenhotel (gemaakt door imker Jaap van den Berg en zijn broer namens de Gemeente), werd dit
jaar door verscheidene bijenvolken bewoond.
Ons jaarlijkse tuinuitje naar tuin ‘Erf Klein Rassert ‘ in Hoevelaken kon gelukkig wel doorgaan en werd
afgesloten met een lunch op Aagje Dekenlaan 19.
In het najaar hebben we alle Buxus vervangen door Ilex-plantjes. Een heel werk, maar met een mooi
resultaat. Ook hebben we nieuwe bollen gekocht en is de lavendel in het Stiltecentrum vervangen
door nieuwe lavendel en zijn er nieuwe heideplantjes aangekocht.
Door het goede weer konden we langer doorwerken en zijn we eind november gestopt met de
werkzaamheden. Eind maart 2022 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 van vrijwilligers werd de tuin ook dit jaar weer een feest van geuren en kleuren.
Financieel
De Stichting is financieel onder te verdelen in:
1. project Concerten/exposities, waaronder ook de Zomeropenstelling
Dit project had in 2021 19 betalende donateurs.
In december werd er door Marry Scheffer en Karel Nelis t.b.v. de concerten opnieuw een
wijnactie georganiseerd, die maar liefst € 585,00 opbracht, waarvoor onze dank! Beiden
tekenden ook voor een bloembollenactie die € 130,00 opbracht.
2. project Kerktuin “Hof van Lof”, met in 2021 14 betalende donateurs.
Beleid
Twee keer per jaar (voorjaar/najaar) is er (indien nodig) overleg tussen de Stichting en het Beheerteam 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 Beheerteams nog volop in
ontwikkeling v.w.b. taken en uitvoering.
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.
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De Stichting heeft de ANBI-status en er is naast het beleidsplan ( zie de website
www.kerkencultuursoest.nl), ook een draaiboek 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 gemeenteleden, alsook buitenstaanders
attent maken op de mogelijkheid donateur te worden, evenals via de facebookpagina van de Oude
Kerk die Carolien Froentjes- van Munster beheert.
Inmiddels zijn we als Stichting ook te vinden op de website van Cultuurplatform Soest.
Wat kunt u voor 2022 van ons verwachten?
Concerten:
V.w.b. de concerten zijn voor 2022 - i.v.m. de mogelijk voortdurende coronabeperkingen-, de
plannen voor zowel zomer, als orgel- en 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: Het ligt in de bedoeling in de 40-dagentijd kruiswegstaties van Henk van Loenen te
exposeren.
- Zomerexpositie: Voor de zomeropenstelling zijn er afspraken gemaakt voor een expositie van het
werk van Wim Zwijsen uit Hoorn.

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 leden van alle werkgroepen
de donateurs en fondsenwervers
de bezoekers van onze evenementen
alle vrijwilligers die meehielpen tijdens de evenementen
bestuursleden en adviseurs

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,

Thilly Addink,

(voorzitter)

(secretaris)
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