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Het Bestuur van de Vereniging van Vrienden van de St. Catharijnekerk wenst u
Prettige Paasdagen.
Algemene Ledenvergadering.
De ALV zal gehouden worden op donderdag 2 mei a.s. om 20.00 uur in de consistorie van
de St. Catharijnekerk. Wij hopen u daar te ontmoeten en te spreken onder het genot van
een kopje koffie of thee. Ongetwijfeld zal het drama met de Nôtre Dame in Parijs ter sprake
komen.
Het Bestuur.
En om maar meteen met een bestuurlijke aangelegenheid in huis te vallen: wij zijn op zoek
naar een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid. Robert Jansen en
Ina van Veen zullen hun taken binnenkort neerleggen. Na vele jaren actief bestuurslid te
zijn geweest maken zij ruimte voor nieuw bloed. Iets voor u? Maak eens een praatje met
Piet de Winter (pietdewinter47@gmail.com) of Kees Zwaan (zwaan466@planet.nl).
Activiteiten van de Vereniging:
Schilderwerk.
In 2018 hebben de Vrienden financieel bijgedragen aan het schilderwerk van enkele deuren
van de kerk. Het was hard nodig, maar het resultaat mocht er ook zijn. Niet alle deuren zijn
toen onder handen genomen. De Vrienden hebben besloten in 2019 dit karwei af te maken
en bekostigen het schilderwerk van de overige deuren. De kerk zal er in de loop van dit

jaar dus weer picobello uitzien met de ‘nieuwe’ deuren.
Rondleiding.
Evenals vorig jaar zal er in het najaar ook weer een rondleiding in de kerk worden
georganiseerd door een van de experts op het gebied van de historie van de kerk. In een
van de volgende Nieuwsbrieven zal de datum bekend worden gemaakt. Het is zeer de
moeite waard aan een dergelijke rondleiding deel te nemen. Houd het dus in de gaten!
Het Kam-orgel.
De kerk heeft een rijke geschiedenis en ook het orgel behoort daartoe. In de St.
Catharijnekerk bevindt zich een Kam-orgel. In samenwerking met de Culturele Commissie
wordt een lezing – presentatie gegeven door dhr. Aart Bergwerff. Aart Bergwerff studeerde
orgel aan het Rotterdams Conservatorium, in Parijs bij Marie-Claire Alain en in NoordDuitsland bij Harald Vogel. Zijn studie bij Alain in Parijs sloot hij af met het behalen van de
Prix de Virtuosité. Hij won prijzen op internationale orgelconcoursen te Brugge, Lausanne
en Groningen. In 2003 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille van de Société
Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse
orgelcultuur.
Aan het Rotterdams Conservatorium, onderdeel van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten,
is hij hoofdvakdocent orgel. Als organist is hij vaak te gast bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en bij de Philharmonie Zuid-Nederland. Dhr. Bergwerff weet alle ins and
outs van het orgel van de kerk en zal in zijn presentatie alles met u delen over het Kamorgel. In een speciale Nieuwsbrief zullen wij aandacht besteden aan deze presentatie.
De orgelconcerten.
Ook dit jaar worden er op de maandagen weer orgelconcerten georganiseerd in de
Catharijnekerk. De organisatie is in handen van de Culturele Commissie. Leden van de
Vrienden krijgen korting op de toegangsprijs.
Vocaal Ensemble ‘En Chantant’.
Vorig jaar zijn de Vrienden een samenwerking gestart met Vocaal Ensemble 'En Chantant'
uit Brielle. En Chantant heeft als thuisbasis de Catharijnekerk. Leden van de Vrienden met
hun partner krijgen korting op de toegangsprijs van de concerten van En Chantant. Op 18
mei zingt En Chantant om 20.00 uur haar Lenteconcert o.l.v. Mirjam van den Hoek. Het
thema is ‘van donker naar licht’. Toegangsprijs € 17,50, maar voor de Vrienden € 15,00
incl. drankje. Kaartverkoop vanaf 1 mei via de website (www.enchantant.nl), boekhandel

Hoofdstuk Een of aan de kerk op 18 mei. Op 14 december zingt En Chantant haar
Kerstconcert m.m.v. het koperkwartet van Jurgen van Oostenbruggen. De titel van dit
concert is ‘Carols all over the World’.
Open Monumentendag.
Op zaterdag 7 september is er weer Open Monumentendag. Ook dan weer een mooie
gelegenheid de kerk van binnen te bekijken en u te laten voorlichten over haar
geschiedenis.
Vriendenpassen.
De Vrienden zijn gestopt met het uitgeven van Vriendenpassen. Leden van de Vrienden zijn
bekend bij evenementen en we besparen kosten, hetgeen ten goede komt aan andere
ondersteunende activiteiten van de Vereniging.

