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Rabo sponsor actie.
Dit jaar heeft de Rabobank een vernieuwde opzet getest om op sociaal gebied een steentje bij te
dragen aan cultuur, sport en andere activiteiten in de regio. Waar vroeger een commissie van
bestuur en leden aanvragen beoordeelden, en enkele keren een sponsor fietstocht georganiseerd
werd wat een bedrag per km opleverde voor de “club”, heeft de bank deze keer via inschrijving
en een bestemmingsverhaal de pot verdeeld. Die pot bedroeg € 75000,- Voorwaarde is wel dat
de club een rekening bij de bank heeft. De leden van de bank mochten een vijf tal stemmen op
een organisatie uitbrengen. En dat is ook gebeurt op de SKD. Ons verhaal gaat terug op de
officiële openingsweek van de gerestaureerde Nieuwe kerk en het orgel. Naar schatting 900
mensen kwamen op de orgelavond af. Om 19.30 uur stond er al een dikke rij voor de kerk.
Er is dus belangstelling voor orgelmuziek. Mogelijk hebben de orgelspeelavonden op PR
gebied daar aan bijgedragen. In een gezellige bijeenkomst met bestuurders van de Rabobank en
het bestuur in de Oude Kerk werd en bedrag van € 650—overhandigd. We hebben 100
stemmen binnen gehaald. Wat gaan doen met deze bijdrage: In 2019 is er het Ambitusconcours
o a voor studenten conservatoria.
Wij nodigen de prijswinnaars uit om in de Nieuwe kerk een concert te verzorgen. Een verplicht
werk van Marius Monnikendam dat geschreven voor orgel, 2 trompetten, 2 trombones en
slagwerk. Aangevuld met enkele vrij te kiezen werken. De planning is op 20 of 27 september.
De toegang is gratis.
Orgelspeelavonden.
De afgelopen week was de laatste avond dat amateurs het orgel van de Nieuwe kerk mochten
bespelen. In totaal zijn er 51 deelnemers geweest. De opbrengst en een enkele gift leverde een
bedrag op van € 1305,- Bij elkaar zijn er nu 4 sessies geweest zowel in de Oude Kerk als de
Nieuwe Kerk ten bate van het restauratiefonds en de laatste voor het onderhoudsfonds orgel.
159 uur over de hele periode 2015 - 2018 levert € 3780,- op, waarvoor dank aan de deelnemers.
CD opname,
Nu het orgel van de Nieuwe Kerk weer in goede staat verkeerd, hebben we het plan opgevat om
een cd op te nemen. Bas de Vroome en Adriaan Hoek zullen het orgel bespelen. Wat er op
komt te staan is nog niet bekend. Adriaan verzorgt 35 minuten puur orgel en Bas de volgende
35 minuten met orgelbegeleiding. Daarvoor wordt jong talent uitgenodigd die al hebben
bewezen kwaliteit te leveren. Het wordt orgel en fluit, orgel en viool en orgel en zang. Opname
in september 2019.
Bestuur,
Al vele jaren bestaat het bestuur uit 4 personen en een wat scheve taakverdeling. Sommige
taken zijn moeilijk te verdelen, De actuele PR is een van de taken die de secretaris doet. We
hebben Matthijs Tichem gevraagd deze taak op zich te nemen. In januari gaat Matthijs Tichem
deel uitmaken van het bestuur als PR man. Van harte welkom.
Zomerserie.
Deze is intussen ingevuld met een wekelijks concert afwisselend in de Oude of Nieuwe kerk
vanaf 4 juli tot en met 29 aug.
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u het overzicht.
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