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Algemene ledenvergadering op donderdag
25 april in de Nieuwe Kerk
Bij deze Bavokroniek
treft u de agenda en
de financiële stukken
aan voor de algemene
ledenvergadering.
Een bijzondere ledenvergadering, want er
zijn maar liefst drie
nieuwe kandidaatbestuursleden. Zij
stellen zichzelf voor
verderop in deze
Bavokroniek.

De algemene ledenvergadering van de
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk vindt
dit jaar plaats op donderdag 25 april in de
Nieuwe Kerk. De vergadering begint om
19.30 uur. De agenda vindt u in de bijlage
bij deze Bavokroniek. Na afloop van de
vergadering is er een korte rondleiding door
de Nieuwe Kerk.
Op de plek waar nu de Nieuwe Kerk staat, stond
het Annaconvent van de zusters Franciscanessen. In 1485 geeft de parochiepastoor van de
St.-Bavokerk toestemming om bij dat klooster een
kerk te bouwen. Tijdens het beleg van Haarlem,
1572/1573, wordt het klooster ernstig beschadigd
en vervolgens afgebroken. De kerk wordt na 1581,
wanneer alle geestelijke goederen aan de stedelijke
overheid van Haarlem vervallen, in gebruik genomen door de hervormden. In 1613 wordt tegen
de St.-Annakerk een nieuwe toren gebouwd door
stadsbouwmeester Lieven de Key (deze 400 jaar
oude toren is onlangs geheel gerestaureerd). De
kerk verkeert in een slechte toestand en wordt te
klein voor de grote aantallen bezoekers. In 1645
wordt een prijsvraag uitgeschreven om een ontwerp
te maken voor een nieuw te bouwen kerk. Naar
een ontwerp van Jacob van Campen wordt de kerk
gebouwd en in 1649 officieel in gebruik genomen.

Foto: Martin Busker.

Beste vrienden,

Het wapen van Haarlem op de toren van de Nieuwe Kerk.

Jaarverslag van de secretaris over het
verenigingsjaar 2012
Het algemeen bestuur van de
vereniging kwam in 2012 vijf keer
in vergadering bijeen. Naast zaken
van huishoudelijke aard werd er
gesproken over de verschillende
projecten, de voortgang daarvan en
over enkele incidentele zaken en
onderwerpen.

Overleg met het College van
Kerkrentmeesters
Op 7 maart 2012 vond weer de (jaarlijkse)
bespreking plaats tussen een vertegenwoordiging van het bestuur van onze vereniging en een delegatie van het College
van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Haarlem. Met name een aantal
grote(re) projecten vormde het onderwerp
van gesprek. Het overleg verliep in een prettige sfeer.
Koororgel
In het verleden werd voor rekening van onze
vereniging het koororgel gerestaureerd.
Het bestuur van onze vereniging vond dat
er te weinig van het koororgel gebruik
werd gemaakt. Een paritaire commissie
werd ingesteld voor het organiseren van
orgelconcerten. In 2012 werden deze in de
maanden juni, juli, augustus en september
2012 gehouden. Op vrijdag 27 juli 2012
vond een besloten concert door Jos van der
Kooy plaats voor de leden van de kerkelijke
gemeente, de Historische Vereniging Haerlem en Vereniging Vrienden van de Grote
Kerk. Alle concerten werden goed bezocht.
Restauratie van de Heilige Grafkapel
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters heeft een zeer gedegen onderzoek
naar de bouwgeschiedenis van de kapel
gedaan. Het is een 'compleet' boekwerk
geworden. Een externe projectleider zal
het project begeleiden. Verwacht wordt dat
medio 2013 de werkzaamheden aan de
kapel zijn afgerond.
Brouwerskapel
Na uitvoerig technisch onderzoek kon worden
geconcludeerd dat het vocht achter het pleisterwerk in de Bouwerskapel direct van buiten
komt. Begin 2013 zal de aansluiting van de
kapel met het dak worden aangepakt.

werd tijdens de adventszaterdagen op de
wakerszolder een kerstverhaal aan kinderen
voorgelezen.
Werkgroep ledenwerving
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 4 juli
2012 de ontwikkeling van het ledenbestand
van de Vereniging over een reeks van jaren
tegen het licht gehouden. Geconstateerd
werd dat het ledenbestand in totaal bezien
een stabiel verloop vertoont en ten opzichte
van vergelijkbare verenigingen niet ongunstig
afsteekt. De jaarlijkse aanwas van leden is
niet gering. Daar staat echter wel tegenover
dat de afkalving ieder jaar door overlijden,
opzeggingen en royementen zich in diezelfde
omvang heeft voorgedaan.
De ervaring leert dat ledenwerving het
meest doelmatig is in het kerkgebouw zelf.
Het bestuur stuurt aan op aanpassing/
verbetering van activiteiten in de kerk die er
toe moeten bijdragen dat het ledenbestand
minimaal stabiel zal blijven. Het gevolg hiervan is dat de werkgroep ledenwerving werd
opgeheven.
Bavodag
Traditiegetrouw werd op de eerste zaterdag
in oktober de Bavodag gehouden. Naast
de bespeling van het koororgel door Junko
Sakakibara en een verfijnd en ingetogen
concert door Gerrie Meijers op het Müllerorgel, speelden Ivana Alcovis en Maarten den
Hengst quatre mains op de vleugel. Zonder
de andere deelnemers tekort te doen vormde
dit optreden wel het muzikale hoogtepunt
van de middag. De middag werd op gepaste
wijze afgesloten door Emergo Brass Quintet.

Graf Conrad en Brunings
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Rijnland werden schriftelijk benaderd met het verzoek subsidie te verlenen in de kosten van de
restauratie van het graf. Eind december werd
van Rijkswaterstaat bericht ontvangen dat zij
tot een bedrag van € 15.000,- subsidie willen
verlenen.

Kerstmiddag
Sinds de oprichting van onze vereniging werd
jaarlijks de kerstmiddag gehouden. Jaarlijks
trok dit veel bezoekers. De laatste jaren nam
echter het aantal bezoekers af. Dit valt voor
een groot deel te verklaren door de invloed
van de 'Anton Pieckparade' die altijd op de
dag van 'onze' kerstmiddag wordt gehouden
en de door de gemeente Haarlem georganiseerde kerstmarkt, die zich de laatste jaren
heeft uitgebreid van de Grote Markt tot in de
aangrenzende straten. Gelet daarop besloot
het bestuur om geen kerstmiddag meer te
organiseren.

Werkgroep rondleiders
Ook in 2012 hebben de rondleiders zich
vol overgave ingezet. De werkgroep kwam
in 2012 vier keer bijeen. Helaas vond er in
2012 geen monumentennacht plaats omdat
Erfgoededucatie over onvoldoende financiële
middelen beschikte. De monumentendagen
werden geprogrammeerd met muziek,
zang, torenrondleidingen en uiteraard de
slingerproef van Foucault. Met groot succes

Bavoboekje
Op zaterdag 15 december nam wethouder C.
Mooij het eerste exemplaar in ontvangst van
het nieuwe Bavoboekje Tussen mild en wild:
de koorgebeden en het houtsnijwerk van het
koorgestoelte in de Grote of Sint-Bavokerk te
Haarlem. Dit boekje, geschreven door rondleider Aad Peters en met foto’s van Elly Lemmens, wordt gratis ter beschikking gesteld
aan de leden van onze vereniging.
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Toelichting Financieel Verslag 2012
Bilderdijklezing
De Bilderdijklezing is een tweejaarlijkse
lezing over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp en is een eerbetoon
aan de 'alleskunner' Bilderdijk. De lezing
wordt gehouden rond Bilderdijks sterfdag.
Op 21 december 2012 gaf prof. dr. Eric M.
Moormann om 16.30 uur, in een koude kerk,
de vierde Bilderdijklezing getiteld 'Donder
en bliksem boven de Vesuvius'. Dichter en
schrijver Adriaan van Dis droeg een vrolijke
pastiche op Bilderdijk voor.
Nalatenschap van mw. T. de Nobel-de
Kievit
Eind 2011 overleed mw. T. de Nobel-de
Kievit. Met enkele andere verenigingen /
instellingen heeft zij de Vereniging Vrienden
van de Grote Kerk benoemd tot erfgenaam.
In haar nalatenschap bepaalde mw. De Nobel
dat de opbrengst moet worden besteed aan
de restauratie van ornamenten van de Grote
Kerk. Een belangrijk onderdeel van de erfenis betreft de woning van mw. De Nobel.
Ondanks inspanningen van de makelaar en
de notaris is het tot op heden niet gelukt de
woning te verkopen. Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de woningmarkt in
relatie tot de economische crisis wordt niet
verwacht dat op korte termijn tot verkoop zal
kunnen worden overgegaan. Indien de woning
op termijn verkocht wordt zal het bestuur
aan de ledenvergadering voorstellen doen
voor projecten die in aanmerking komen voor
restauratie.
Blommendael-expositie.
Door bemiddeling van bestuurslid Jaap Hulscher kon een lang gekoesterde wens van
de Belgische eigenaar van het schilderij De
bespotting van Christus van Reyer Jacobsz.
Van Blommendael (1628-1675) in vervulling gaan. Vlak bij het graf (nummer 367)
van Reyer Jacobsz. Van Blommendael in de
oostelijke kooromgang werd het schilderij
geëxposeerd tezamen met enkele foto’s. Van
Blommendael maakte dit schilderij toen hij in
Haarlem woonde en hij lid was van het St.Lucasgilde.
Aftreden van de voorzitter Steef Kaatee
In december 2012 maakte de voorzitter
bekend dat hij, na een periode van twaalf
jaar, tijdens de algemene ledenvergadering
van 2013 aftreedt als voorzitter van onze vereniging. Het voert in dit jaarverslag te ver om
alle projecten die onder het voorzitterschap
van Steef Kaatee tot stand zijn gekomen, te
noemen.
Joop Boelsma,
secretaris

De bijlage bij deze Bavokroniek bevat het financiële verslag over 2012 en de begroting
voor 2013 van de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem. Hieronder de toelichting.
Inleiding
In 2012 is de financiële positie van de Vereniging nauwelijks gewijzigd. De via twee
fondsen gevormde buffer steeg met € 4.200 tot € 447.500.
Contributies
De verwachte stijging van de contributies en donaties in verband met de verhoging van
het minimale contributiebedrag van € 12,50 naar € 14,- (12%) werd niet gerealiseerd.
Integendeel, de gerealiseerde € 26.626 betekende een kleine daling van circa € 200.
Nieuwe aanmeldingen als 'Vriend(in) voor het Leven' compenseerden deze lichte daling
met een opbrengst van € 2.400 (in 2011 € 1.765). Deze inkomsten worden aan de
balanspost Inkoopsommen toegevoegd. Jaarlijks valt 12,5% van deze post vrij.
Verkooptafel en rondleidingen
De bruto-opbrengst van de verkochte artikelen was met € 6.098 ca. 10% lager dan
voorgaand jaar, maar bleef binnen de begroting. De belangrijkste artikelen, de cd's
'Organ Favourites' nrs. 1 en 2 verkopen nog steeds bevredigend. De opbrengst van de
rondleidingen en entreegelden bleef vrijwel constant met € 5.338.
Opbrengst vermogen
De rente- en andere vermogensbaten waren met € 13.467 ruim boven de begroting
mede dankzij een koerswinst van ruim € 3.000.
Bavokroniek
De kosten van de Bavokroniek bleven ongeveer constant op € 10.246; ruim onder het
begrote bedrag.
Activiteiten
De uitgaven voor de Bavodag, de jaarlijkse ledenvergadering, de Advent en uitvoeringen op het koororgel, bedroegen totaal € 6.035 bij een totale begroting van € 4.500.
Oorzaak van de overschrijding zijn de na de afsluiting van de vorige begroting ingeplande activiteiten rondom het koororgel. De inbreng van de Vrienden bij manifestaties
in het kader van de monumentendag was nagenoeg kostenneutraal.
Overige kosten
Overige kosten in 2012, bestaande uit bank-, publiciteits- en bestuurskosten en kosten
van de ledenadministratie, bedroegen totaal ruim € 6.700 op een begroting van totaal
€ 7.000.
Rondleidingen
De kosten over 2011 met betrekking tot de rondleidingen bedroegen € 1726 en
bleven beneden de begroting van € 2.000. In 2013 zijn geen grote veranderingen te
verwachten.
Vriendentour
De Vriendentour was vrijwel kostendekkend.
Bestemmingsfonds projecten
De belangrijkste uitgaven ten laste van het Bestemmingsfonds hadden betrekking op
een nieuwe uitgave in de Bavoreeks (€ 10.149), de restauratie van het wandtapijt in de
kerk (€ 8.713) en de inleidende werkzaamheden voor de restauratie van de Grafkapel
(€ 6.151). Het jaarlijkse overschot van lopende inkomsten en uitgaven en de opbrengst
van verkocht metaal van het oude raam in het noordertransept zijn toegevoegd. De
stand van het Bestemmingsfonds is per 31 december 2012 toegenomen tot
€ 384.532.
Alfred Verhoeven en Alex Blommestijn,
penningmeesters
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Bestuurswisseling
Op de aanstaande ledenvergadering
zullen enkele bestuursleden na
voldane arbeid hun plaats in het
bestuur inruimen. Hopelijk kijken
zij met tevredenheid terug. Voor de
achterblijvers is op dat moment het
woord aan de ledenvergadering.
Bestuursleden kunnen zelf beslissen
om weg te gaan, maar het is aan de
ledenvergadering om kandidaten
te benoemen. U treft elders in
deze Kroniek de foto’s aan van
kandidaten die door het bestuur
worden voorgedragen voor de
ontstane vacatures. De (statutaire)
regel is dat door het bestuur één
kandidaat per vacature wordt
voorgesteld. De leden kunnen ook
kandidaten voordragen. Daarvoor
is het nodig dat zij de steun hebben
van tien leden. De voordracht door
de leden dient volgens de statuten
schriftelijk bij de secretaris te
worden ingediend.

Voorzitter van de Werkgroep rondleiders
Kort geleden is mw. Fanda van der Steenstraten afgetreden als voorzitter van de
Werkgroep rondleiders, na deze functie circa
vijf jaar te hebben bekleed. Deze werkgroep
is de belangrijkste werkgroep van de Vereniging en geniet in haar functioneren een grote
zelfstandigheid. De dagelijkse werkzaamheden worden in eigen kring voorbereid en
uitgevoerd. De voorzitter van de werkgroep
wordt door de rondleiders gekozen. Om voldoende coördinatie en afstemming binnen de
Vereniging te bevorderen heeft de ledenvergadering enkele jaren geleden besloten dat
de voorzitter van de werkgroep een qualitate
qua stoel in het bestuur bekleedt. Na het
uittreden van Fanda hebben de leden van de
werkgroep dhr. Onno Kramer aangewezen
als haar opvolger. Het bestuur heeft deze
keuze overgenomen en draagt hem voor als
kandidaat-bestuurslid. Elders in deze Kroniek
treft u een kleine profielschets van hem aan.
We behoeven geen afscheid van Fanda te
nemen; zij blijft lid van de werkgroep. Het
bestuur dankt haar voor haar bijdrage aan
het bestuurswerk.
Voorzitter van de Vereniging
De statuten bepalen dat bestuursleden voor
een termijn van vier jaar worden benoemd.
Na afloop van deze termijn mogen zij twee
keer worden herbenoemd. De totale zittingsperiode komt daarmee dus op twaalf
jaar. Ik ben thans in het laatste deel van mijn
twaalfde jaar als voorzitter, nadat ik voordien
ook geruime tijd als penningmeester heb
gefunctioneerd. Op de komende jaarvergadering treed ik af. Het bestuur heeft in deze
vacature voorzien en stelt dhr. Jean Laurey
voor als opvolger. Ook van hem treft u elders
in deze Kroniek een kleine profielschets aan.
Maximale zittingstermijn van 12 jaar
voor een bestuurslid
Artikel 14 van onze statuten schrijft voor dat
een aftredend bestuurslid na vier jaar slechts
twee maal herkiesbaar is. Het bestuur heeft
zich gebogen over de vraag of de clausule
‘twee maal’ wel wenselijk is, in het algemeen
of op dit moment. Uit het schema van onze
bestuurstermijnen blijkt dat volgend jaar
(medio 2014) twee ervaren bestuursleden
aan hun twaalfjaars termijn zitten en in 2015
opnieuw een. Op zichzelf is het niet verkeerd
dat bestuursleden lang aanblijven. Het is een
teken van zinvol werk en plezierige omstandigheden. Maar het vertraagt de aanwas
van nieuw talent. Aan de andere kant: goede
bestuurders zijn niet eenvoudig te vinden. Het
is een volledige vrijwilligersfunctie. Het vergt
niet alleen bestuurlijke kennis en ervaring met
de bestuursportefeuille. Kandidaten moeten
ook in een team (willen) passen en collegiaal kunnen zijn. De bekoorlijkheid van een
bestuursfunctie hangt samen met bereikbaar
zijn van aantrekkelijke doelen.
Het bestuur heeft deze discussie nog niet
afgerond en zou graag ook van de leden
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willen horen hoe zij hier tegenover staan.
Dit jaar wordt u in ieder geval geen voorstel
voorgelegd voor het aanpassen van de statuten op dit punt.
Uitbreiding bestuur: portefeuille
cultuurhistorie
Met het vertrek van de voorzitter van de
Werkgroep rondleiders en van de voorzitter van de Vereniging zal op het gebied van
cultuur en (cultuur)geschiedenis binnen het
bestuur een leemte ontstaan die niet direct
door de beoogde voorzitter zal worden opgevuld. Deze heeft aangegeven dat zijn kracht

Nieuwe kandidaat-voorzitter:

Jean Laurey
Even voorstellen: mijn naam is Jean Laurey,
een Franse naam maar ik ben geboren en
getogen in Haarlem. Ik ben nu 66 jaar en
gepensioneerd, kom voort uit het bedrijfsleven. Mijn loopbaan begon in informatietechnologie. In die sector heb ik diverse managementfuncties vervuld en internationale
ervaring opgedaan. Vervolgens maakte ik de
overstap naar management consulting waarin
ik zeventien jaar heb gewerkt, de laatste
zeven jaren met mijn eigen bedrijf. Zes jaar
geleden ben ik in het centrum van Haarlem
komen wonen waardoor ik veel met de prachtige oude Baaf word geconfronteerd en dus
lid werd van de Vrienden. Toen ik gevraagd
werd Steef Kaatee als voorzitter van onze
vereniging op te volgen, was ik vereerd; maar
ik realiseerde me hoe onnavolgbaar Steef is.
Na ampele overweging, ruggespraak thuis
en een aantal gesprekken heb ik besloten de
uitnodiging toch te accepteren.
De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk
te Haarlem is een belangrijke culturele organisatie met een indrukwekkende staat van
dienst. Ik hoop in de komende jaren met de
inzet van onze vrijwilligers en medebestuursleden als uw voorzitter de continuïteit en de
kwaliteit van de vereniging te waarborgen om
zodoende ons erfgoed te beschermen en te
restaureren.

Overzicht van
projecten in 2012

Z
ligt in het zakelijk leiden van de Vereniging
en dat hij voor deze historische aspecten
een beroep zal doen op het team van collega‘s. Dat heeft het bestuur aangezet om te
zoeken naar een kandidaat voor een nieuw
in te stellen portefeuille cultuurgeschiedenis.
Het bestuur is verheugd dat die kandidaat
ook werd gevonden in de persoon van Gerrit
Bosch. Ook van hem vindt u elders in deze
Kroniek een kleine profielschets aan.
Aantal bestuursleden
Zijn komst betekent een uitbreiding van het
bestuur tot negen personen: voorzitter, twee

Nieuw kandidaat-bestuurslid:

penningmeesters, twee secretarissen, de
voorzitter van de Werkgroep rondleiders en
drie portefeuillehouders voor respectievelijk
bouwkunde, externe communicatie en p.r., en
cultuurhistorie. De statuten van de Vereniging
staan de uitbreiding toe. De statuten spreken
alleen over het minimum aantal personen dat
het bestuur moet bevatten, namelijk vijf.
Steef Kaatee,
voorzitter

Nieuw kandidaat-bestuurslid:

Onno Kramer

Gerrit Bosch

Op de dag voor nieuwe leden van de Vrienden, vier jaar geleden, kwam ik in contact
met de rondleiders van de Bavo. Dit leek me
nu precies het vrijwilligerswerk voor mij. Een
leuke vrije tijdsbesteding voor naast mijn
werk als leidinggevende in een ziekenhuis in
de regio. Geboren en getogen in Haarlem,
met een grote liefde voor de stad, en als hobby geschiedenis in het algemeen en Haarlem
in het bijzonder, was ik meteen enthousiast.
Het rondleiden van bezoekers door de kerk
en de toren en het delen van hun bewondering en verwondering over alles wat ze zien is
elke keer weer een geweldige ervaring. Het
lijkt soms wel of ik de dromen van mensen in
vervulling doe gaan. Hierdoor is het ook voor
mezelf erg dankbaar en inspirerend om te
doen en geeft het me elke keer weer energie
om de toren te beklimmen, zo nodig vier
maal per dag. Maar om dit allemaal mogelijk
te maken is er meer nodig dan alleen maar
vrijwilligers die de rondleidingen geven. Het
moet ook georganiseerd en gecoördineerd
worden. Toen Fanda van der Steenstraten te
kennen gaf dat ze als voorzitter wilde aftreden, heb ik me kandidaat gesteld. Ik denk dat
ik met mijn ruime bestuurlijke ervaring binnen
sportverenigingen en welzijnsorganisaties in
Haarlem een goede bijdrage kan leveren aan
het bestuurlijke werk van onze vereniging.

Ik ben in 1948 in Heerlen geboren en heb
een veelzijdige achtergrond. Bij de NDSM
in Amsterdam-Noord was ik hoofd van de
Sociale Dienst. Na de sluiting van dat bedrijf
heb ik me toegelegd op beleidswerk in de
kunstensector waarbij muziek, drama (jeugdtheater), kunstzinnige vorming, amateuristische kunstboefening en beeldende kunst
mijn werkterrein zou worden. Muzikaal ben
ik geschoold door Margreet Honig (zang) en
Charles de Wolff (orgel). Sinds 1984 ben ik
werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Ik
ben conservator van Paviljoen Welgelegen en
de provinciale kunstcollectie. Op 31 mei ga
ik met pensioen. Tijd om weer andere dingen
te doen. Een daarvan is het bestuurslidmaatschap van de Vereniging Vrienden van de
Grote Kerk. Ik verheug me er op om iets voor
die mooie kerk te kunnen en mogen doen, er
iets voor te kunnen betekenen.

oals in de ledenvergadering van
2012 aangekondigd zou onze
aandacht zich vooral richten op de
restauratie van de Heilige Grafkapel en het
praalgraf van Conrad en Brunings. Toch
wil ik beginnen met te refereren aan een
andere afspraak, het vervaardigen van een
plaquette, die in het noordertransept op
leeshoogte moet worden aangebracht. Op
deze door kunstenaar Michel van Overbeeke te vervaardigen glazen gedenkplaat zal
in korte tekst informatie worden verstrekt
over het grote glas-in-loodraam, dat door
dezelfde kunstenaar in opdracht van de
Vrienden in dit transept in 2008 werd ingebracht. Volgens afspraak met Michel van
Overbeeke zal de productie begin 2013
in Tilburg bij het glas-in-loodbedrijf GBB
plaatsvinden.
In 2012 is gestart met de aanpak van
de Heilige Grafkapel en de naastgelegen
ruimtes. Daarbij is ook de predikantenkamer betrokken en de daarboven gelegen
zolderruimte. Eerst is door het wegnemen
van diverse nog niet lang geleden aangebrachte invullingen de oorspronkelijke
opzet weer helder en inzichtelijk gemaakt.
Vervolgens is onder leiding van Henk van
Kempen, de architect van de laatste grote
restauratie van de Bavo, een restauratieplan opgesteld in nauw overleg met dhr.
Jacobs van de afdeling monumentenzorg
van de gemeente Haarlem. Na deze planvorming is de uiteindelijke concretisering
ervan ter hand genomen door de architect
Theo van Zweeden, die op zijn beurt weer
in goed overleg met kerkrentmeester Tony
Jansen de precieze gang van zaken bij de
voorgenomen aanpak heeft vastgelegd met
de diverse aannemers. De nu voorliggende
prijsopgave is geheel conform de eerder
gemaakte ramingen en de daartoe gereserveerde uitgaven, zodat opdracht op korte
termijn kan worden verleend.
Een ander project dat verder in 2012 is
vormgegeven is de restauratie van het
praalgraf van Conrad en Brunings. In 2012
werd vermeld dat de juiste werkwijze was
bepaald om bij dit monument de aantastingen van vocht en zout te stoppen en
de beschadigingen te restaureren. Ter
financiering van dit project zijn in nauwe
samenwerking met Bavovriend Jaap Stelling en met ondersteuning van Thea de
Roos-van Rooden subsidieaanvragen ingediend bij het Hoogheemraadschap Rijnland
en bij Rijkswaterstaat. Van beide instanties
mochten wij rond de jaarwisseling een
toezegging voor een ruime bijdrage ontvangen, waardoor dit bijzondere project in het
tweede kwartaal van 2013 in uitvoering kan
worden genomen.
Beide hiervoor omschreven projecten zullen vanzelfsprekend plaatsvinden in nauw
overleg met de kerkelijke gemeente, die
immers de uitvoering in haar gebruik van
de kerk moet inplannen. Onze dank gaat
daarom uit naar haar medewerking en inzet
in dezen, maar vooral naar u, de Vrienden,
die met hun bijdrages deze werken in de
Grote Kerk mogelijk maken.
Jaap Hulscher
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Ook dit jaar bijzondere bespelingen
van het Koororgel

T

wee jaar geleden hebben het College
van Kerkrentmeesters en het bestuur
van onze Vereniging Vrienden van de
Grote Kerk afgesproken de bespelingen van
het koororgel van enige structuur te voorzien.
Dit om ervoor te zorgen dat de belangstelling
voor dit 17de-eeuwse instrument vergroot
wordt en het zijn goede kwaliteiten behoudt.
Met dit doel is de Koororgelcommissie in het
leven geroepen. In 2012 is een programma
van vijf bijzondere orgelbespelingen uitgevoerd: twee zondagmiddagconcerten, drie
zondagavondvespers en een vrijdagavondconcert. Voor het organiseren van deze
bespelingen heeft de Vereniging een bedrag
ter beschikking gesteld van € 2.500, dat
praktisch geheel aan beloningen van de musici is besteed. Een klein bedrag was bestemd
voor de publiciteit. De kerk bracht geen huur
in rekening en vrijwilligers hebben voorzien in
de kosterdienst.

Foto: Thijs van Bruggen.

Dankzij het succes van deze concerten heeft
de Koororgelcommissie besloten ook voor
dit jaar een programma samen te stellen.
De data liggen nog niet allemaal vast. Er zullen wederom twee zondagmiddagconcerten
georganiseerd worden, beide een combinatie
van beiaard- en koororgelbespelingen. Op 30
juni treedt de nieuwe stadsbeiaardier Rien
Donkersloot aan. Op 25 augustus bespeelt
Henny Heikens beide instrumenten. Tijdens
de zondagavondvespers zal het koororgel in
combinatie met enkele instrumentalisten en/
of zangers bespeeld worden op 30 juni, 14
juli en 15 september. Over de exacte data en
tijdstippen krijgt u nader bericht.
Ten slotte zijn we van plan een bijzonder vrijdagavondconcert voor het koororgel te organiseren. Stadsorganist Jos van der Kooy zal
dat concert verzorgen. De precieze datum
is niet bekend omdat wij afhankelijk zijn van
de voortgang van de restauratie van de Grafkapel. Wij willen op die avond de Grafkapel
officieel (laten) heropenen. Bij de restauratie

Koffiehoek zoekt medewerkers
Vanaf 13 mei a.s. tot 27 oktober is er elke werkdag een middaggebed in de Grote
Kerk van 12.45 tot 13.00 uur. Mensen komen langs om te zingen en te bidden, een
lichtje aan te steken, rond te kijken, een praatje te maken en iets te drinken.
We zitten te springen om nieuwe medewerkers in de koffiehoek. Help ons en meld u
aan!
Astrid H. van Hattum,
secretaris Oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de Week’,
tel. (023) 5314200
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van de Grafkapel is veel nieuwe informatie
bekend geworden over de bijzondere bouwgeschiedenis van deze kapel. Emeritus
hoogleraar Wim de Jong, voorzitter van
het College van Kerkrentmeesters, heeft
die bouwgeschiedenis in kaart gebracht en
wij zullen zijn bevindingen in de vorm van
een boekwerkje uitgeven. Op die avond
zal, voorafgaande aan het concert van Jos
van der Kooy, door Wim de Jong een korte
voordracht worden gehouden. Aansluitend
wordt het eerste exemplaar van het boekwerkje uitgereikt.
Steef Kaatee
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