Jaarverslag 2020
Na een jaar waarin wij vanwege de restauratie van de kerk een half jaar geen
activiteiten konden ontwikkelen zijn wij in het jaar 2020 enthousiast van start
gegaan met een royaal jaarprogramma, ieder maand een goed concert op
zondagmiddag , in de zomer 8 zomerconcerten op donderdagmiddag en 2
kaarsenconcerten op zaterdagavond en in de zomer 7 exposities van regionale
kunstenaars.
In januari speelde het Duo Passabien een mooi concert voor ons. In februari zou de
Groningse zanger Roon Staal optreden, maar helaas moest hij door ziekte
afzeggen en in maart was het band Vieve Brass geboekt. Dit was een gezamenlijke
actie met het Kultuurfonds Vorden.
En toen kwam het virus Covid 19, bij ons beter bekend als corona. Op 12 maart zijn
de eerste corona maatregelen van start gegaan en die hebben wat ons betreft
geduurd tot 16 juli. Geen Vieve Brass koperkwintet, geen literair concert van Carel
ter Linden en geen uitgesteld concert van Roon Staal. Intussen hebben we ook een
expositie moeten afzeggen.
Maar half juli konden wij onder bepaalde condities toch weer doen wat we graag
doen: mooie muziek aanbieden en het publiek laten genieten van exposities.
Er zijn van half juli tot half september 6 Zomerconcerten georganiseerd, 2
Kaarsenconcerten, 7 exposities en een programma op Open Monumentendag met
een orgelconcert. Al die tijd heeft de Open Kerk gastvrij mensen rondgeleid in onze
mooie oude kerk.
De kerk is verhuurd aan de Stichting Open Monumentendag voor de
openingsceremonie.
En toen kwam de tweede golf van het coronavirus. Dus ook nu weer: geen Zomer
Academie Zutphen (zang), Erwin Weerstra op de piano en geen uitgesteld literair
concert van Carel ter Linden.
Maar ook konden dit jaar Cappella Bronckhorst en het Vordens Mannenkoor geen
gebruik maken van onze kerk.
Wij hebben noodgedwongen op onze handen moeten zitten. Maar wij gaan ,
zodra het mogelijk is alles waar nu “geen” voor staat alsnog regelen.
Wij houden belangstellenden via de website
(www.vriendenvandedorpskerkvorden.nl) op de hoogte van onze activiteiten. Ook
plaatsen we advertenties in Contact en sturen onze Vrienden regelmatig een
nieuwsbrief.
Onze activiteiten kosten geld en daarom doen wij jaarlijks een beroep op onze
Vrienden om hun donatie van(af) 20 euro of van(af) 30 euro voor
echtparen/partners.

Het bestuur bestaat uit Ab Boers (voorzitter), Jelly Star (secretaris), Ernst te
Velthuis (penningmeester), Gerrit Terpstra (exposities), Gerda Ellenkamp (Open
Kerk) en Gerrit ten Broeke (PR). Verder krijgen wij muzikaal advies van Mirjam en
Wilbert Berendsen.
Vorden, 4 maart 2021

