
Verslag van de werkzaamheden  2016 

 

De openheid van het Rijksmonument is ook dit jaar volop nagestreefd om velen van het 

mooie gebouw te laten genieten. Ook is deze openheid belangrijk voor het creëren van 

maatschappelijk draagvlak voor onderhoud van het gebouw; zowel voor de 

subsidieverstrekkers van zorg voor monumenten als voor particuliere donateurs. 

 

Wij werken daarom zo veel mogelijk samen met organisaties en particulieren die 

bovengenoemde doelen ook nastreven en leveren waar nodig hand- en spandiensten.  

De parochie speelt daarbij een belangrijke rol. Zo wordt door vrijwilligers wachtgehouden als 

het kerkgebouw om de week op zondagmiddag open staat voor bezichtiging. Er wordt dan op 

het orgel gespeeld en beluisteren de bezoekers de rijke orgelklanken. De bespelers van het 

orgel zijn eveneens vrijwilligers. Wij bedanken graag iedereen die deze openstelling mogelijk 

maakt. 

 

Steeds meer aandacht krijgt ook de 4 mei-herdenking in de kerk. Deze herdenking werd 

verzorgd door het Linnaeuskoor o.l.v. Jan Paul van Spaendonk met Godfried Jansen aan het 

orgel. Veel buurtbewoners bezoeken bij deze gelegenheid de kerk.   

 

Ook vinden incidenteel concerten plaats in het geheel gerestaureerde kerkgebouw.  

 

-  Zondag 10 april 2016 een duo concert van de Wester- en Diemer Harmonie. 

-  26 april Bredewegfestival, opera op straat. Kerkgebouw fungeerde als gastverblijf omdat de  

   opera vanwege de slechte weeromstandigheden moest uitwijken naar het kerkgebouw. 

-  Zaterdag 21 mei 2016 een concert van J.S. Bach De Hohe Messe. Uitgevoerd door het Bach  

   ensemble Amsterdam; een jong ensemble dat zich ten doel stelt de muziek van J.S. Bach op  

   authentieke wijze uit te voeren.  

-  Zondag 29 mei 2016 een uitvoering van de Messe Solenelle van Jean Langlais.  

   m.m.v. Alkmaar Vocaal en Erik Jan Eradus als organist. Tevens werden werken van Francis  

   Poulenc en Maurice Durufle ten gehore gebracht. 

-  Op 10 en 11 september stond de kerk open in verband met de Open Monumenten Dag. 

-  4 okt.  Diemer en Wester Harmonie 

-  16 okt.  Concert Ronald Willemsen 

-  Zondag 30 oktober 2016 stond in het teken van een Benefietconcert t.b.v. een transportbusje  

   voor de Voedselbank. Het Mannenkoor (circa 30) van het Apostolisch Genootschap  

   De Amore en diverse topmusici gaven hun medewerking hieraan. Ronald Willemsen had de  

   organisatie in handen.   

-  Zondag 13 november 2016 waren orgelwerken en motetten voor mezzosopraan en orgel van  

   een van de briljantste organisten van de twintigste eeuw te beluisteren.  

-  Zaterdag 19 november 2016. Bach Ensemble Amsterdam 

 

In de Kersttijd heeft de heer Bert Hilhorst, koster-vrijwilliger van de parochie, weer een 

prachtige kerststallententoonstelling uitgestald. Dit evenement trekt altijd veel bezoekers 

(rond de 2700 bezoekers): groot en klein, uit de buurt en van ver daarbuiten. Bij die 

gelegenheid heeft onze stichting een Kerstloterij mogen organiseren, waarbij extra geld is 

opgehaald.  

Bij de opening van deze kerststallententoonstelling op 16 december is een concert gegeven: 

“MOnuMENTEN 1920” door het Ensemble Lumaka uit Amsterdam. Het sloot daarbij aan op 

het thema ‘Jaren ’20-gebouwen’, met muziek als Chansons de Noël, kerst rond het 

Interbellum; een vernieuwende aanpak.  



 

Overige activiteiten: 

13 okt. Filmopnamen Columfilm 

diverse VVE vergaderingen 

Verhuur voor cursussen:  Mindfulness, Familieopstellingen 

Clubs: Bridgeclub 

Huisvesting: Seniorencafé, iedere donderdag open huis (pastorie) voor iedereen die 

mantel(ver)zorger is. 

Eenmaal per maand op dinsdag koffiedrinken voor de buurt. 

Tuin en andere ruimtes ter beschikking voor een Hofkinderfeest en een potluck voor de 

bewoners van de Linnaeushof.   

 

- begeleiding renovatie achterstallig onderhoud van de sacristie. 

 

De werkzaamheden door de bestuursleden zijn geheel onbezoldigd. 

Slechts direct gemaakte kosten als porti, foldermateriaal en zo verder, worden vergoed.  

 


