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Vanuit het bestuur:
In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar kunnen we het niet laten om alle lezers een Gelukkig
Nieuwjaar toe te wensen. We hopen velen van u te mogen begroeten bij onze Nieuwjaarsbijeenkomst,
zie hieronder.
We hebben aan het begin van dit jaar mooie dingen te vermelden: in de eerste plaats is er wéér een
nieuwe deelnemer bij gekomen: de Stichting Open Hofmuziek in Rotterdam-Ommoord met
organist/kerkmusicus/publicist Willem Blonk. We heten hem van harte welkom in onze kring en
zullen de door hem georganiseerde concerten opnemen in onze agenda.
Ten tweede komen wij terug op de nalatenschap van Jet Dubbeldam. Zij overleed 13 maart 2018.
Enige maanden na haar overlijden kregen we van de notaris bericht dat zij ROS had bedacht met een
financiële bijdrage en met haar muziekbibliotheek. Deze bibliotheek ( 30 dozen muziek en boeken)
is door onze deelnemer en haar oud-leerling Eric Koevoets met hulp van anderen overgebracht naar
het Parochiehuis bij de Lambertuskerk. We zijn nog in overleg of de hele collectie bewaard moet
blijven en zo ja, hoe we die zouden kunnen beheren. Inmiddels bleek dat het Ahlborn studie orgel
van Jet nog was achter gebleven in haar appartement. Gelukkig hebben we daar ook een goede
bestemming voor kunnen vinden: Onze deelnemer Matthijs Breukhoven is pas verhuisd en had geen
goed studie instrument. Met een paar vrienden heeft hij het orgel verhuisd en in bezit genomen. Hij
zal zeker de inspiratie van al die jaren studie van Jet Dubbeldam ervaren bij het bespelen van dit
instrument.
Ten derde gaat onze grote dank uit naar donateur wijlen Jan Schuurman Hess. Hij overleed enige
maanden geleden en droeg ROS een warm hart toe. Voor hij ziek werd was hij een geziene donateur
op bijeenkomsten en concerten. We mochten uit zijn nalatenschap een mooi bedrag ontvangen wat
we gaan gebruiken voor onze activiteiten, in het bijzonder voor de OrgelProm. Dank aan zijn zuster
Willemien Schuurman Hess voor de bemiddeling!

Nieuws van onze deelnemers
Bent U verzamelaar van orgel CD´s? Drie van onze deelnemers hebben weer nieuwe CD’s gemaakt:
Eric Koevoets een volume in zijn Bach-serie
Geert Bierling bracht een Handel CD uit
Hayo Boerema zijn volgende Messiaen CD
Luistert u wel eens naar internet radio? Stem dan af op www.organroxx.com
Daar zijn ook deze opnamen te beluisteren geweest!
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Komende activiteiten:
Het bestuur nodigt alle donateurs, deelnemers en vrijwilligers uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 20 januari in de Paradijskerk. Voorafgaand aan het concert door Wouter Blacquière (aanvang
14.00 uur) is er koffie met iets lekkers (vanaf 13.15 uur) en na het concert een “hapje en een drankje”.
Zeker als u nog nooit in de Paradijskerk bent geweest is het aan te bevelen om van deze gelegenheid
gebruik te maken. Het interieur is indrukwekkend mooi evenals het Verhofstad orgel. Wouter begint
zijn programma met het prachtige Te Deum van Jean Langlais, vervolgt met In Dulci Jubilo van Dupré
en eindigt met Symfonie V van Widor. Dat deze bijeenkomst op zondag wordt gehouden heeft als
oorzaak dat de kerk na de ochtendmis warm gehouden kan worden. Allen zeer welkom.
Orgelpromenade
Dit jaar weer in de Laurenskerk, zaterdagmiddag 9 maart 2019. U bent welkom vanaf 13.30 uur De
toegang is vrij. Er zijn informatieve stands over de diverse concertseries en stands met boeken en
CD’s etc.. Het concert begint om 14.00 uur en opent met een speciaal door Hayo Boerema
gecomponeerde Intrada gespeeld door Anton Doornhein en Iddo van der Giessen. Het wordt zeker
een boeiende middag die u zal verrassen. De presentatie is in handen van Sander Zwiep, bekend met
de orgelwereld en van Radio 4. Het concert eindigt met een compositie van Eugène Gigout met aan
het hoofdorgel Gerard van der Zijden en Pelgrim Brass boven bij het orgel. Meer informatie in de
volgende nieuwsbrief.
’s Avonds is er een concert door twee jonge Franse organisten, georganiseerd door de Laurenskerk.

NIEUWS
Orgelbustocht
Door communicatieproblemen zal er ook dit jaar geen orgelbustocht zijn. We denken over een
“orgelwandeling” in het centrum van Rotterdam.

In de komende maanden zijn er weer veel orgelconcerten. Alle informatie is te vinden in de
Orgelagenda die onze post-donateurs hierbij ontvangen en die natuurlijk ook op de website staat.

Heeft u vragen/opmerkingen/nieuws voor of n.a.v. de website of deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten! Wilt u iets bespreken met één van de bestuursleden, belt u dan even met de
secretaris Jan van Dijk, 0180-616452.
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