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Geachte lezer,

Onze evenementen zijn voor dit bijzondere jaar 2018 afgerond in de Dorpskerk Huizum.
En zie hier dan weer de eerste nieuwsbrief voor 2019. Vanaf januari kunt u weer kiezen uit onze
programmaonderdelen, te weten muziek, lezingen en andere evenementen
Op bladzij 2 leest u de beknopte activiteitenkalender van januari 2019 tot aan de zomer.
In één oogopslag ziet u het overzicht van onze activiteiten.
Wellicht is een print van deze pagina een makkelijke reminder voor u? Of bekijkt u onze agenda
liever digitaal; google dan eens naar onze website www.dorpskerkhuizum.nl.
Na het overzicht vindt u de toelichtingen op de concerten en lezingen.
Én, zoals u gewend bent, volgt daarna een terugblik op voorbije evenementen en Dorpskerk
wetenswaardigheden.
.
NB: In maart 2019 a.s. sturen we u de volgende nieuwsbrief.
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Let op: vrijwilligersvacature Agendabeheerder(s) !!
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Activiteitenkalender van januari tot juni 2019
datum

Activiteit

Tijd

Organisatie
door DKH
(Dorpskerk)

Zo. 13 januari

Nieuwjaarsconcert Top Secreet

Vr. 18 januari

Muziek+
Trio Anima (Balkan)
Epo van Doumalezing door Prof.
Pier Vellinga, over de toekomstige
gevolgen van klimaatverandering
Muziek+
concert Goedhout ensemble,
18 blokfluiten + begeleiding
Orgelconcert “It lud van Van Dam”.
Matthew Schembri
Concert Blue Gates
(Annemiek Zijlstra)
Klankschalen avond door
Anne Veenendaal,
inloop vanaf 19.30 uur
Muziek+
concert Her & Der Koor
Orgelconcert “It lud van Van Dam”.
Ulbe Tjallingii, orgel
Vronie de Vreeze, zang
Muzikaal programma
Huzum ’t Doarp ’t Skutsje
Anna Maria van Schurman Lezing
door Hella de Jonge. Signeren van
haar boek “Hartschade”
Concert Fling, Ierse Folk

15 – 17
uur
17 – 18
uur
20 – 22
uur

DKH, € 10, incl.
consumptie
DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH, entree € 5

17 – 18
uur

DKH, vrijwillige
bijdrage

17 – 18
uur
15 – 17
uur
20 uur

DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH, € 10, incl.
consumptie

17 – 18
uur
17 – 18
uur

DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH, vrijwillige
bijdrage

15 – 17
uur
20 – 22
uur

DKH

15 – 17
uur
16 – 18
uur

DKH, € 10 incl.
consumptie
DKH, gratis

15 – 17
uur
17 – 18
uur
17 – 18
uur

DKH

Do. 7 februari

Vr. 15 februari

Vr. 22 februari
Zo. 24 februari
Di. 5 maart

Vr. 15 maart
Vr. 22 maart

Zo. 24 maart
Do. 4 april

Zo. 14 april
Zo. 5 mei

Zo. 12 mei
Vr. 17 mei
Vr. 24 mei
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Vijf Mei Lezing door Prof. Ruut
Veenhoven: “ Vrijheid en Geluk”
Met muzikale omlijsting
Theater door Mademoiselle Chanel
( Inez Timmer)
Muziek+
concert Lijn 12, vocaal ensemble
Orgelconcert “It lud van Van Dam”
Ana Buzon Calderon

Inhuur
overig

Inhuur
€ 10

DKH, entree € 5

DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH, vrijwillige
bijdrage
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Toelichting op komende activiteiten
Zondag 13 januari 2019, 15 tot 17 uur. “Top Secreet” met theatrale muziekact.

De activiteiten rondom de Culturele Hoofdstad zijn gestopt. Hoe moet het nu verder met de cultuur
in onze stad, vragen velen zich af. Maar niet getreurd, want het jaar is nog maar net begonnen of
Top Secreet komt voor u optreden. Dus het komt heus weer goed met de cultuur in onze stad!
Daarom als motto voor dit optreden: “Thank God for Top Secreet!”
De toegangsprijs is € 10, incl. pauzeconsumptie.
Donderdag 7 februari 2019, 20 tot 22 uur.
Epo van Douma Lezing, door “klimaatprofessor” Pier
Vellinga.
Elk voorjaar wordt door een prominente Nederlander
de Epo van Douma Lezing gehouden.
Deze keer wordt de lezing verzorgd door
prof.dr.ir. Pier Vellinga.
Hij is wetenschapper en hoogleraar
met nationale en internationale
bekendheid op het gebied van
klimaatverandering.
De titel van de lezing luidt: “De wereld van onze
(klein)kinderen”.
Entree is € 5.
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Vrijdag 15 februari 2019, 17 tot 18 uur. Muziek+ concert door het Goedhout ensemble.
Het ensemble bestaat uit 18 blokfluitisten
en 1 cellist. Stella Boggia - van Maris is
de dirigent. Onder haar inspirerende
leiding worden sinds 2010 gevarieerde
programma's gespeeld, vaak op basis
van een thema of een bepaald
uitgangspunt.
Voor dit concert is dat "het ervaren van de
grote diversiteit aan klankkleuren van de
blokfluit".
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.
Vrijdag 22 februari 2019, 17 tot 18 uur. Orgelconcert “It lûd fan Van Dam” door Matthew Schembri.
Meestal kunt u het orgel alleen hóren bij concerten.
Bij deze concerten kunt u de organist ook volgen
in zijn spel via een cameraopname.
Gratis toegang.
Een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt
zeer op prijs gesteld.

Zondag 24 februari 2019, 15 – 17 uur. Concert van Miek & Timeless.

Annemiek Zijlstra is een gediplomeerde Jazzdans docente en choreografe. In de groep 'Miek &
Timeless' is zij de zangeres en zij speelt piano. De andere bandleden zijn Dicky Meijer, bas en
Sybe Krol, drums.
Het repertoire van de groep bestaat uit Blues, Jazz, Latin en popklassiekers van The Doors, Adele,
Nina Simone, Astrud Gilberto, Sting. Van alles wat. In het Frans, Fries en Engels.
In dit concert kunt u veel variatie vinden, qua muziekkeuze en zang.
Entree is € 10, incl. pauzeconsumptie
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Dinsdag 5 maart, 20.00 tot 21.30 uur. Klankschalenconcert met Anne Veenendaal, inhuur
Inloop vanaf 19.30 uur. Beleef de rustgevende werking van de klankschalen; een diepgaande
ontspanning op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Anne gebruikt klankschalen, oceandrum,
rainstick, sjamanentrommel en gong. Neem zelf een matje o.i.d. mee. Kosten € 10.
Vrijdag 15 maart 2019, 17 tot 18 uur. Muziek+ concert Her & Der Koor
Het Her & Der Koor uit Leeuwarden zingt meerstemmige liederen uit de hele wereld en muziek van
de 16e eeuw tot deze eeuw: van Mozart tot A. Sullivan.
Zondag 24 maart 2019, 15 uur – 17 uur. “Huzum, 't Doarp, ’t Skûtsje”
Concert rondom het skûtsje met het “Orkest voor Zieken en Zeevarenden”.
M.m.v. Trienke Hoogenberg, Harm en Klaas Kasma, en accordeonist Jan Smidstra.
Donderdag 4 april, 20 tot 22 uur. Anna Maria van Schurman Lezing, door Hella de Jonge-Asser
Van deze schrijfster en kunstenares kwam in 2018 haar boek Hartschade uit. Ze houdt in de
Dorpskerk de eerste Anna Maria van Schurman Lezing. Anna Maria was de grootste vrouwelijke
intellectueel uit de Gouden Eeuw en bezocht regelmatig Abbingastate en de Dorpskerk. Deze
lezing wordt jaarlijks door een bekende Nederlandse spreekster verzorgd. Hella de Jonge bijt de
spits van die reeks af. Haar lezing gaat over de relaties tussen mannen en vrouwen, ook voor wat
betreft de manier waarop zij ingrijpende gebeurtenissen (dood van een kind bijv.) verwerken.

Terugblik op voorbije evenementen
Afsluiting van het jaar Culturele Hoofstad 2018
Deze foto van de acteurs en zangers van onze Slauerhoff
theatervoorstelling (onderdeel van het Under de Toer
project) stond óók weer mooi op het Oldehoofsterkerkhof.
(foto P. Popken)

Op 2 november was er voor de tweede keer een
sfeervolle viering van Allerzielen
Een stil uur van gedenken en herdenken. De kerk was
stijlvol aangekleed met witte linten en bloemen, de
harpmuziek van Mona Moog was zo passend en 'hemels'
dat we haar voor volgend jaar meteen weer hebben
uitgenodigd. We hopen hiermee een lange traditie in gang
te hebben gezet. Een bezoekster blikt terug. Ontroerend
moment: het gezamenlijk al zingend de lichtjes aansteken
en de prachtige harpmuziek. Bovenal, de rust en de stilte
zodat je even kon stilstaan bij je dierbaren.
“It lûd fan Van Dam”
De orgelconcerten zijn weer begonnen! In november heeft Jaap de Kok het
orgel bespeeld en in december deed Theo Jellema dat, beiden met virtuoos
spel. Een steeds groter wordend aantal orgelliefhebbers weet deze
concerten opnieuw te waarderen.
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Op vrijdag 16 november j.l. heeft een volle kerk genoten van Roel Praas (pianist) en Palle Fuhr
Jorgensen (bariton) in hun prachtige uitvoering van delen van Winterreise van Schubert
Na afloop van dit sfeervolle concert was er een grote
verrassing voorbereid voor onze voorzitter van de
Plaatselijke Commissie, Peter de Haan.
Hij heeft op deze dag uit handen van burgemeester Ferd
Crone het Leeuwarder Leeuwtje ontvangen. Hij zet zich al
jaren met tomeloze energie in voor de Dorpskerk,
organiseert spraakmakende lezingen en was zeer nauw
betrokken bij het in gang zetten van de Slauerhoff
theaterproductie in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 /
Under de Toer. De Dorpskerk heeft veel aan Peter te
danken!
Daarnaast heeft hij vele stedelijke initiatieven ontwikkeld:
Peter is een van de initiators geweest rondom de herdenking van Mata Hari en Saskia van
Uylenburgh. Hij hielp als bestuurslid van Stichting Poëzietableaus bij de plaatsing van vijftig stenen
met gedichten in de stad. Ook komt hij vaak met adviezen voor straatnamen en culturele jubilea.
Meezingconcert met High Tea.
Op zondag 18 november was de kerk weer goed gevuld met
publiek dat graag en genietend meezingt met Combo Fleur,
onder leiding van Bert Otten.
De vrijwilligers hebben weer een keur aan taarten, zoet en
hartig, gebakken.
Conclusie: opnieuw een heerlijke middag, in vele opzichten!
Op de kortste dag van dit jaar, vrijdag de 21 december, hebben bijna 200 mensen een topavond
meegemaakt. De pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hibma wisten ál deze liefhebbers van
“Canto Ostinato” een hele bijzondere avond te laten beleven.

Aan het begin van het concert was de
kerk sfeervol en schaars verlicht door
kaarsen. Langzaam aan doofden steeds
meer
lichtjes,
zodat
de
laatste
betoverende en meditatieve klanken in
het duister werden beleefd, nog slechts
verlicht door de volle maan die door de
kerkramen scheen. Het langdurige
applaus stierf pas na 5 á 10 minuten
weg….

Hulde aan alle vrijwilligers, die véél werk hebben verzet
om deze prachtige sfeer maken en na afloop buiten,
verwarmend van hart en lijf, bij vuurkorven het publiek
te trakteren op lekkere gluhwein, chocolademelk en kerstbrood.
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Vrijwilligersvacature
Vacature voor AGENDABEHEERDER
Wij zoeken op korte termijn een vrijwilliger, die samen en afwisselend met de huidige
vrijwilliger de agenda van de Dorpskerk wil bijhouden. Wie komt haar helpen?
Als agendabeheerder leg je de afspraken vast voor onze evenementen én de rouw- en
trouwdiensten. Je beantwoordt vragen van mogelijk nieuwe huurders. Telefonisch, per mail
en soms via een persoonlijke rondleiding in de kerk. Wij bieden een gezellige club
vrijwilligers, een zorgvuldige inwerktijd en ondersteuning. Én natuurlijk vervanging bij
vakantie/afwezigheid, kort of langer durend. Wil je meer weten / heb je belangstelling? Mail
dan even naar dorpskerkhuizum@gmail.com.

Dorpskerkwetenswaardigheden
Slauerhoff in gips wordt bronzen beeld.
EIk jaar werd tijdens de Slauerhoff Lezing een gipsen afdruk van een reliëf
portret van Slauerhoff naast het spreekgestoelte gezet. Dat beeld (zie foto)
bevat een scheur en is heel fragiel. Daarom is aan de beeldhouwer Ben van
der Geest de opdracht verstrekt er een bronzen afgietsel van te maken. Deze
wordt begin 2019 onthuld en krijgt een mooie plek in de kerk. De Dorpskerk
Huizum is in de loop van haar lange leven van zo'n 8 eeuwen vaak verfraaid
en verrijkt. Dit bronzen afgietsel zal ons allen vast ook ruimschoots gaan
overleven!
Kerkhof in het voorjaar: een bloemenzee
Vrijwilligers hebben rond de kerk op het oude kerkhof vele tientallen bloembollen geplant. Hopelijk
wordt dat in het komende voorjaar een mooie bloemenzee!
Huurtarieven met ingang van 1 januari aangepast
Na de huur tarieven vijf jaar ongewijzigd te hebben gelaten heeft de Dorpskerk Huizum deze nu
enigszins aangepast aan de prijsontwikkeling. Voor nadere info zie www.dorpskerkhuizum.nl.
Website Cultureel Podium Dorpskerk Huizum. Naast een eigen Facebookpagina beschikt de
Dorpskerk ook over een website: www.dorpskerkhuizum.nl. Naast de actuele agenda en verhuurinformatie vindt u daar veel informatie over de historie van de kerk. Ook kunt u er filmpjes op
vinden. Vriendelijk verzoek om ons te vertellen wat u van de website vindt!
Nu ook wifi in de kerk.
Naast een sterk verbeterde geluidsinstallatie, theaterverlichting, een beamer beschikt de
Dorpskerk nu ook over wifi. Wachtwoord voor gasten / huurders = kerkdeur.

Verhuur van kerk en Voorhof
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huur van de kerk en/of De Voorhof? Zoals
herdenkingsdiensten, trouwdiensten, vergaderingen in de kerk, sfeervolle bijeenkomsten.
Algemene, verhuur- en actuele informatie over de programmering kunt u vinden op onze website
www.dorpkerkhuizum.nl, op www.facebook.com/dorpskerkhuizum en eveneens via de Stichting.
Alde Fryske Tsjerken: www.aldefrysketsjerken.nl onder "kerk huren".
Specifieke informatie over beschikbaarheid en faciliteiten van de kerk en De Voorhof kunt u
opvragen via: boekingendorpskerkhuizum@gmail.com.
Met vriendelijke groet, namens het Cultureel Podium Dorpskerk Huizum,
Eltje Duisterwinkel, redactie nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Stuurt u dit exemplaar gerust door naar
belangstellenden. Of geef ons e-mailadressen door om op de vaste verzendlijst te plaatsen.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat a.u.b. ook even weten.
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