Abdijkerk, Willem III straat 40 Den Haag-Loosduinen
T 070 3974182

Secretariaat: Vincent Hildebrandt
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
T 070 3258817 E ams@casema.nl
www. abdijkerk.info
Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt
steunen door toe te treden tot de Vrienden van de Arie Molenkamp Stichting.
Wij vragen u ons jaarlijks met een vast
bedrag (minimaal € 15.00) te ondersteunen. Uw giften zijn aftrekbaar voor de
belasting (de Stichting is een ANBI erkende instelling). Aanmelding is mogelijk door
uw jaardonatie over te maken op rekeningnummer 1196.25.776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v.
Vriend. U kunt ook onderstaand strookje
invullen en bij de koster van de Abdijkerk
inleveren of opsturen naar het secretariaat van de Stichting (zie hierboven voor
het adres).
Vergeet niet uw (email) adres te vermelden, zodat wij u op de hoogte kunnen
houden van onze activiteiten.

Naam: …………………...............................................
Adres: …………………...............................................
Postcode: ………………..............................................
Woonplaats: ………………………………………
(eventueel) e-mailadres: …............................................

is bereid om tot nadere opzegging
jaarlijks € ............ (minimumbedrag € 15,00)
te doneren aan de Arie Molenkamp Stichting
en maakt zijn bijdrage voor 2012 nog deze
maand over op rekeningnummer 1196.25.776
t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag.

www.abdijkerk.info

20 januari 2013, 15.30 uur
Kiwanis benefietconcert
Zang, orgel, piano, instrumentaal ensemble

17 februari 2013, 15.30 uur
Kamerkoor Sjir Chadasj
o.l.v. Jeroen de Haan

17 maart 2013, 15.30 uur
Kamerkoor Pro Cantare
o.l.v. Petra Oudshoorn

21 april 2013, 15.30 uur
Quatre main – quatre voix
Vier zangstemmen en twee pianisten

5 mei 2013, 15.30 uur
Bijzondere orgelbespeling
in het het kader van Wereldorgeldag

26 mei 2013, 15.30 uur
Zingen rondom het Loosduinse Orgel

Nieuwsbrief - 4

OPEN PODIUM 2013

De parels uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken

9 juni 2013, 15.30 uur
Monteverdi Kamerkoor

ACTIVITEITEN
2013

Muziek van Palestrina, Gesualdo en Strawinsky

Juli en augustus 2013, iedere zondagmiddag, 15.30 uur
Zomerorgelbespelingen

januari - juni

15 september 2013, 15.30 uur
La Villanesca

OPEN PODIUM

Baroque Ensemble

20 oktober 2013, 15.30 uur
Lennart Morée, piano
Improvisaties vanuit diverse stijlen

17 november 2013, 15.30 uur
Zingen rondom het Loosduinse Orgel
De parels uit het nieuwe liedboek voor de kerken

15 december 2013, 15.30 uur
Kerstliederen zingen met Gregor Bak
Nadere toelichting overbodig!

toegang gratis

Doorgaans de derde zondag
van de maand, 15.30 uur

juli-augustus
Iedere zondagmiddag

BEZICHTIGING
TENTOONSTELLING
ORGELBESPELINGEN

september - december
Doorgaans de derde zondag
van de maand, 15.30 uur

OPEN PODIUM

november &
december
ORGELCONCERT EN
BIJ KAARSLICHT

Abdijkerk: cultureel centrum van Den Haag Zuidwest!
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2013: een nieuw jaar vol muziek!
De Werkgroep Open Abdijkerk heeft voor 2013 –
powered by onze stichting – weer een opwindend
programma weten samen te stellen. Wegens
groot succes worden alle lopende series geprolongeerd en dat betekent dat u in 2013 in totaal
maar liefst 22 concerten kunt meemaken, verdeeld over het Open Podium (10), de zomerzondagmiddag-orgelbespelingen (8) en de Orgelconcerten bij Kaarslicht (3). Daarnaast doen we
mee aan de Wereldorgeldag (zie pagina 3).
Het Open Podium kent in 2013 een veelzijdige
programmering, waarin ensembles, solisten en
koren elkaar afwisselen en ook het publiek mag
mee doen in Zingen rondom het Loosduinse Orgel
en het laatste Open Podium, waarin we onder de
bezielende leiding van niemand minder dan Gregor Bak kerstliederen gaan zingen.
De Zomer-zondagmiddag-orgelbespelingen zullen
naast oude bekenden, weer plaats bieden aan een
aantal nieuwe talentvolle organisten en ook de
twee orgelrondleidingen zullen niet ontbreken.
Op Monumentendag is er de traditionele Open
Orgelmiddag waarin iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld ons prachtige orgel te bespelen.
In de maanden november en december volgen
dan de Orgelconcerten bij Kaarslicht, waarbij we
de formule gaan opwaarderen en naast twee Nederlandse organisten ook een concert met een
buitenlandse toporganist zullen programmeren.
Komend jaar hebben we Olivier Penin, de organiste-titulaire van de basiliek Sainte-Clotilde in
Parijs bereid gevonden voor exclusief concert
naar Loosduinen te komen.
Kortom, er valt weer veel te beleven komend
jaar. De Abdijkerk kan daarom met recht hèt
cultureel centrum van Den Haag Zuid-West worden genoemd.

2 0 1 2

Column van de voorzitter

Bestuurswisseling

Terugblik op 2012

In 2012 hebben afscheid genomen van onze penningmeester Arie Molenkamp Rzn, de neef van
degene waarnaar onze Stichting is vernoemd.
Arie zag zich wegens drukke werkzaamheden
genoodzaakt deze functie neer te leggen. Wij
danken hem ook op deze plaats voor alle inspanning die hij zich heeft getroost onze Stichting op
de kaart te zetten en van een solide financiële
basis te voorzien.

Lieve mensen,
Ruim drie jaar zijn we nu bezig als Arie
Molenkamp Stichting. Na een tijd van
zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen zijn we daarna als een speer aan het
werk gegaan. En met succes. De nieuwe structuur waarbinnen
alle culturele activiteiten van de Abdijkerk inmiddels hun plekje hebben gekregen blijkt verhelderend te werken. Zowel de
vrijwilligers als de vele bezoekers van de meer dan twintig
concerten geven ondubbelzinnig aan dat het accent dat onze
stichting legt op de kunstzinnige meerwaarde van onze Abdijkerk, een terechte zaak is.
Binnen onze organisatie trekken de verschillende commissies
efficiënt met elkaar op. Het maandelijkse Open Podium sluit
naadloos aan op de zomerse Openstelling Kerk met zijn populaire orgelconcerten. Open Podium biedt een grote variëteit aan allerlei soorten muziek en wordt slechts onderbroken door 'Zingen rondom het Loosduinse orgel' een groot
genoegen voor liedzangers die uit alle windstreken komen om
dat eens mee te maken. Als toefje op de room klinken tijdens
de laatste twee maanden de succesvolle Orgelconcerten bij
Kaarslicht. Veel plezierige reacties geven ons de inspiratie om
door te gaan. Voor 2013 staat alles al weer keurig op een
rijtje.
Het zal helder zijn dat al deze dingen alleen maar kunnen
plaatsvinden met uw steun. Gelukkig zijn een aantal fondsen
soms bereid om een aantal activiteiten te ondersteunen die
anders nooit zouden kunnen plaatsvinden maar wij kunnen
niet zonder het financiële duwtje uit onze eigen omgeving.
Elders in dit blad leest u hoe ook u daaraan kunt bijdragen.
Tot slot zou ik u iets willen vragen en dat is: Kom alstublieft
zo vaak als er maar wat in de kerk te doen is. Onderga samen
met uw buren of vrienden in wat voor schitterende ruimte wij
met elkaar gehuisvest zijn. Meer dan dertig generaties Loosduiners vóór ons hadden reeds weet van de magie die tussen
de stenen van de muren verborgen ligt. Laat zoiets niet alleen
voor toeristen zijn, maar kijk met hún ogen eens naar uw eigen kerk.
Bezield door de spiritualiteit van de duizenden die acht eeuwen lang onze kerk overeind hielden hoop ik ook in 2013
samen met alle andere vrijwilligers van de stichting weer vaak
in de kerk te zijn. Ik hoop dat u er dan ook bent...
Henk Lemckert

We kunnen terugblikken op een heel succesvol jaar:
het Open Podium trok verheugend veel belangstelling en slaagde volledig in zijn opzet bezoekers
een veelzijdig en redelijk licht verteerbaar programma voor te schotelen. Betrokken musici wisten hun
publiek te inspireren, te ontroeren en te bezielen.
De zomerse openstelling van de kerk en de daarbij
behorende orgelbespelingen is inmiddels een niet
meer weg te denken traditie die we koesteren want
de belangstelling en waardering daarvoor is verrassend groot en laat zien dat deze activiteiten aan een
grote behoefte voldoen.
De belangstelling op Monumentendag en de Open
Orgelmiddag in dat kader bracht dit jaar minder
mensen op de been dan voorgaande jaren, maar
nog steeds ruim voldoende om ook volgend jaar de
kerkdeuren op deze dag weer wijd open te zetten.
De verplaatsing van de Orgelconcerten bij Kaarslicht
naar de zaterdagmiddag is goed uitgepakt: daardoor
hebben meer mensen de weg naar de Abdijkerk
weten te vinden. Ook volgend jaar zal deze serie
daarom op de zaterdagmiddagen plaatsvinden.

Uitzending gemist?
Bekijk ons webarchief!
Wist u dat we sommige concerten hebben vastgelegd op HD-video? Op www.abdijkerk.info/
activiteiten/open-podium/archief-concerten/
index.html kunt u grasduinen in ons archief. Van alle
concerten kunt het programma teruglezen en van
sommige kunt u de videoregistratie terugkijken,
gewoon op uw PC. Uiteraard mist u veel als u niet
‘live’ aanwezig bent, maar toch geeft de video u best
een goede indruk van het concert. Iets voor een
regenachtige dag?

WWW.ABDIJKERK.INFO

Wereldorgeldag:
850 concerten wereldwijd,
Abdijkerk doet mee!
De beroemde Parijse kathedraal Notre Dame bestaat in 2013 850
jaar en dat wordt uitbundig gevierd. Er worden tal van evenementen georganiseerd, waaronder op 5/6 mei 2013 een
Wereldorgeldag. Op de dag zullen overal ter wereld concerten
plaats vinden waar muziek wordt gespeeld die in de Notre-Dame
is ontstaan. Deze kathedraal heeft een voorname rol gespeeld in
de ontwikkeling van de Westerse kerkmuziek en heeft vele beroemde componisten voortgebracht. Het orgel van de Notre Dame geldt als één der grootste en mooiste instrumenten ter wereld
en is de thuisbasis geweest van componisten als d’Aquin, Balbastre
en Vierne.
In de Abdijkerk zal het concert plaatsvinden op zondagmiddag 5
mei op de vertrouwde tijd van 15.30 uur. Uiteraard hoort u muziek uit de Notre-Dame, maar daarnaast maken we ook een verbinding naar Nederlandse muziek rond de tijd van koninginnedag
en het bevrijdingsfeest. Een bijzonder concert, waarover u begin
2013 meer kunt lezen op onze website. Vergeet niet de datum vast
in uw agenda vast te leggen, dit mag u niet missen!

Gelukkig hebben we snel in zijn opvolging kunnen
voorzien: Hans
Bergwerff, kerkrentmeester van
de Protestantse
wijkgemeente
LoosduinenCentrum en in
het dagelijks leven werkzaam bij zijn eigen bedrijf,
Bergwerff ten Cate Belastingadviseurs. U kunt
erop aan dat de financiën van onze Stichting bij
hem in zeer vertrouwde handen zijn!

Vriendenbijdrage 2013
Onze Stichting mag zich inmiddels verheugen in een (nog steeds groeiend) aantal Vrienden , die met hun jaarlijkse bijdrage zorgen voor een gezonde financiële
basis voor het werk van de Stichting.
Bent u al vriend, dan willen wij u bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar
en spreken we de hoop uit dat u—
ondanks het economische zware weer—
ook in 2013 bereid bent ons te steunen.
Bent u nog geen vriend, dan geven we u
graag in overweging u aan te sluiten bij
ons want de teruglopende subsidiemogelijkheden maken ons kwetsbaar en vereisen een verdere groei van onze Vriendenkring. Alle benodigde gegevens voor aanmelding vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief.

WWW.ABDIJKERK.INFO

