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CORONA

Evenals in 2020 heeft het Coronavirus ervoor
gezorgd dat ook in 2021 maar een beperkt aantal
voorgenomen activiteiten kon doorgaan.
Tot de zomerperiode was het helaas niet mogelijk
om bezoekers in de Maartenskerk te ontvangen.

ZOMERCONCERTEN

BENEFIETCONCERTEN MET
HARRIET KRIJGH

Op 15 oktober hebben we in twee concerten
kunnen genieten van prachtige muziek van Mozart
en Tschaikowsky, gespeeld door drie musici van
wereldfaam: onze oud-plaatsgenote Harriët Krijgh,
celliste, en de uit Letland afkomstige violiste Baiba
Skride en pianist Lauma Skride.

Gelukkig kwam er in de zomermaanden wel enige
ruimte om weer iets te kunnen organiseren.
Weliswaar met kleinere aantallen bezoekers dan
voorheen, en met inachtneming van 1,5 meter
onderlinge afstand, bleek het mogelijk om in de
maanden juli en augustus een zestal concerten op
de zaterdagmiddag te organiseren.
Korte concerten, van 16.00 tot 17.00 uur, met een
vrije inloop en een collecte aan de uitgang ter bestrijding van de kosten.
24 juli

Arjan Veen, orgel en piano
Rosanne van Bers, fluit

31 juli

Pim Schipper, orgel
Lieke Geraats, sopraan

7 augustus

Peter Sluijs, piano

14 augustus Matthijs Breukhoven, orgel
Neline Breukhoven, blokfluit
21 augustus Martien de Vos, orgel
Yanna Bruins, sopraan
28 augustus Arjan Veen, orgel en piano
Paulien van der Werff, sopraan
Uit de vele reacties hebben we mogen opmaken
dat de concerten zeer gewaardeerd zijn. Het heeft
tot de conclusie geleid dat we van deze zomerconcerten een jaarlijkse traditie willen maken.
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Deze concerten vormden een opmaat voor een in
2022 te organiseren Festival.
Eind september was de 1,5 meter afstandsregel
opgeheven, onder voorwaarde dat iedereen een
QR-code kon tonen in combinatie met een ID-bewijs. Daardoor kon een groter aantal bezoekers
worden toegelaten.
‘s Middags was er een open concert met ca. 150
aanwezigen. ‘s Avonds een concert voor sponsoren
en hun gasten.
Na afloop van de concerten kon onder het genot
van een glaasje en een hapje in de Koningshof
worden nagepraat, waar velen gebruik van maakten.
We mogen concluderen dat de concerten een
geweldig succes zijn geweest, in muzikaal opzicht,
gelet op de vele enthousiaste reacties van de
concertbezoekers. Maar ook in financieel opzicht,
door de entreegelden, maar vooral ook door de
vele bijdragen van een groot aantal sponsoren,
waardoor een fors bedrag kon worden ingezameld
voor de noodzakelijke vervanging van het zink- en
loodwerk van het dak van de Maartenskerk.
Een prachtig resultaat van deze benefietconcerten!

KERSTCONCERT

Het jaar 2021 zouden we afsluiten met een kerstconcert op 20 december door het St.Joris Kamerkoor uit Amersfoort.
Helaas sloeg het coronavirus in december in verhevigde mate toe, hetgeen er toe leidde dat Nederland in de tweede helft van december opnieuw
“op slot” ging en het concert moest worden afgeblazen. We gaan er nu vanuit dat dit concert rond
kerst 2022 alsnog zal plaatsvinden.

TORENKAARS

Najaar 2018, bij de start van onze stichting, hebben
we in samenwerking met Bartiméus de Torenkaars
geïntroduceerd. De kaars is de beeltenis van de
toren van de Maartenskerk. Bij alle activiteiten in
de afgelopen jaren is de kaars onder de aandacht
gebracht en verkocht voor een bedrag van € 14,95.
In 2021 zijn de laatste van de 500 geproduceerde
kaarsen verkocht.
De opbrengst van de verkoop is, onder aftrek van
de productiekosten van Bartiméus, geheel ten goede gekomen aan het werk van onze stichting.

tie in te vullen.
In de persoon van Herman Noordam, webmaster
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, hebben we
gelukkig iemand gevonden die bereid is om onze
website bij te houden.
BESTUUR
Het bestuur is in 2021 zes maal bijeen geweest. Op
de agenda stonden algemene bestuurszaken als
activiteitenverslag, financiële situatie, programmering, etc. Tevens werden de vergaderingen gebruikt
om de activiteiten voor te bereiden.
Vanwege haar drukke werkzaamheden heeft Ruth
van Veldhuizen zich genoodzaakt gezien haar bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur dankt haar hartelijk voor haar inzet
sinds de oprichting van de stichting.

Stichtingsbestuur per
31 december 2020
Jaap Lagendijk		
voorzitter
Jan Sinoo			vice-voorzitter
Ellen Bol 			
secretaris
Peter Kalk			penningmeester
Anne-Marie Masselink
algemeen bestuurslid
vacant				communicatie en PR
De stichting heeft de ANBI status
Postadres:
Julianaweg 5
3941 DK Doorn
E-mail:
info@vriendenvandemaartenskerk.nl
Website:
www.vriendenvandemaartenskerk.nl

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE

De communicatie met onze Vrienden en sponsoren
vindt voor een belangrijk deel plaats via Nieuwsbrieven die met enige regelmaat worden verstuurd, en waarin uitnodigingen voor activiteiten,
verslagen van bijeenkomsten en verdere wetenswaardigheden worden opgenomen.
In 2021 is de Nieuwsbrief vijf maal verschenen.
Helaas is het nog niet gelukt om de vacature van
bestuurslid met als aandachtsgebied Communica-

Facebook:
www.facebook.com/vriendenvandemaartenskerk
Bank: ABN AMRO
NL75 ABNA 0831 1644 68
KvK 72738367
RSIN 859218594
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