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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2013
Beste Vriend van de Nicolaaskerk,
Nu de zomervakanties voorbij zijn en het nieuwe seizoen weer in aantocht is, nemen we
graag de gelegenheid te baat u even bij te praten over de stand van zaken met betrekking
tot de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl.
Wat ons, maar niet alleen ons, buitengewoon bezig houdt de laatste tijd zijn de
aardbevingen die met enige regelmaat in ons gebied voorkomen. Veel huizen en gebouwen
hebben schade opgelopen. Ook de Nicolaaskerk is daaraan niet ontkomen. Er is inmiddels
een eerste taxatie gemaakt. Restauratie/reparatie moet natuurlijk uiterst zorgvuldig
plaatsvinden. Omdat dat heel specialistisch werk is, sluiten we in dit geval aan bij de
Stichting Oude Groninger Kerken, zij zullen mede namens ons onderhandelen met de NAM
en zoeken naar de best mogelijke oplossing voor ons cultureel erfgoed. Om de
werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen, schuift ons eigen onderhoudsplan (voor dit jaar o.a. werkzaamheden aan het dak)
in het kader van de zogeheten BRIM (subsidie instandhouding monumenten) ook op, zeker
naar het voorjaar van 2014.
Gelukkig zijn er vooral positieve dingen te melden. Het onderhoud van het terrein rond de
kerk is al een tijdje in handen van ‘Scholten Straat en Groen.’ Het bestuur is uitermate
tevreden over de manier waarop dit bedrijf zijn werkzaamheden verricht. Ook van bezoekers
horen we vaak lovende geluiden.
Het prachtige concert van Passies en Havinga rondom de componist Satie in maart bracht
een onvermoede kant van de kerk naar boven. Filmbeelden over het leven van Satie werden
niet op een scherm maar op het gewelf van het koor geprojecteerd. Een unieke, ruimtelijke
ervaring. Op 22 maart 2014 komen Passies en Havinga weer zingen en spelen, dan met
muziek van Debussy. Houd de datum vast vrij.
De muzikale fietsroute op 9 juni was een groot succes. Het blijkt een gouden formule, de
combinatie van prachtige oude kerken en bijzondere muziek. Men kon ook genieten van
beeldende kunst van Jantine Koppert en Wianda Keizer. Het weer speelde ons dit jaar
gunstig in de kaart. Over twee jaar komt er zeker een vervolg: de eerste lustrumeditie! Op
onze website kunt u een impressie zien van deze prachtige dag, inclusief muziekfragmenten.

We hebben het vergaderseizoen voor het eerst afgesloten met onze vrienden, althans met
de vrienden, die we per mail konden bereiken. In Rottum kregen we interessante informatie
over de historie van het voormalige klooster aldaar en een rondleiding in de kerk. Niet alleen
het onderwerp was boeiend, maar ook de ontmoeting met een aantal vrienden was zeer
aangenaam. Voor herhaling vatbaar! Wie nog niet zijn/haar mailadres heeft doorgegeven:
doe het gauw, dan bent u volgend jaar wellicht ook van de partij. Bovendien krijgt u dan ook
tussentijdse informatie toegezonden én het scheelt de Stichting druk‐ en verzendkosten.
Binnenkort (4 en 15 september) viert heel Nederland weer Open Monumentenweekend.
Ook de Nicolaaskerk is uiteraard van de partij. Zowel zaterdag als zondag zullen er mensen
van het bestuur aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen en zo nodig enige toelichting te
geven. Het wordt ook een muzikaal weekend: zaterdagochtend zingt het koor Sola Gratia uit
Uithuizermeeden tussen 11.00 uur en 11.30 uur in de Nicolaaskerk. ’s Middags speelt
Roselina Djitro, derdejaars student van het Prins Clausconservatorium met tussenpozen
enige klassieke werken. Liszt, Schubert, Chopin, Bach en Bartók staan op haar programma.
De piano staat ook zondag nog in de kerk, er zal dan ook zeker op gespeeld worden. Publiek
dat graag eens in zo’n mooie akoestiek wil spelen, is van harte uitgenodigd. Dat geldt
overigens ook voor het bespelen van het charmante, kleine kistorgeltje.
In het Open Monumentenweekend wordt er ’s avonds, 14 september, een pianorecital
georganiseerd. Johanan Havinga, inmiddels een ‘oude bekende’ van onze kerk, speelt muziek
van Brahms, Schumann en Hindemith, u krijgt de flyer nog toegestuurd. De toegangsprijs
voor dit concert bedraagt 8 euro.
Wist u trouwens dat ook u de kerk kunt huren voor een muziekoptreden, lezing of
anderszins? Wij vragen daarvoor slechts een vergoeding van onze onkosten (50 euro) en
willen u desgewenst ook ondersteunen met de pr. Wilt u met uw koor, muziekgroep of solo
zo maar een keer komen musiceren of repeteren, anders dan een optreden, dan bent u ook
welkom. Zo lang de kachel er niet voor aan hoeft, kost dat niets. Even bellen met het
secretariaat is voldoende voor een afspraak. Ook als u een keer zou willen exposeren, kunt u
contact met ons opnemen. Op deze manier willen we graag zo veel mogelijk mensen laten
genieten van de mooie Nicolaaskerk. De dagelijks geopende deur draagt daar ook zeker toe
bij, gezien alle reacties in het gastenboek. Daaruit blijkt ook dat de kerk nog steeds gevoeld
wordt als ruimte voor bezinning en contemplatie. De PKN‐gemeente hield er half augustus
nog een mooie dienst. En hoe droevig ook, de kerk is een aantal keren weer een waardige
plek gebleken voor een laatste afscheid.
Het aantal vrienden en belangstellenden neemt nog steeds toe. Voor uw steun als vriend zijn
we u zeer erkentelijk. Binnenkort zal het door u aangegeven bedrag, zijnde uw bijdrage voor
2013, van uw rekening worden afgeschreven. Wie heeft gemeld zijn/haar bijdrage zelf te
willen overmaken, wordt verzocht dit te doen op rekeningnummer 36.74.19.297, t.n.v
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. (Dit alles geldt uiteraard niet voor onze ‘Vrienden voor het
leven’!) Onnodig te zeggen dat nieuwe vrienden altijd welkom zijn. Misschien is er in uw
omgeving iemand die u enthousiast kunt maken?
Hopelijk ontmoeten we u gauw (weer) eens in de Nicolaaskerk.
Namens het bestuur,
Marja Spakman

