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Henny Katerberg
met pensioen

Henny Katerberg met pensioen
We nemen deze maand afscheid van Henny. In december 2018
bereikte ze de AOW-gerechtigde leeftijd, daarna werkte ze op
contractbasis nog een half jaar door. Ruim 18 jaar was ze, samen met
Freddy, culturele koster en later ook koster van de Grote Kerk.
Voor de Stichting Grote Kerk Cultureel deed ze o.a. de verhuur, ze
bereidde bestuursvergaderingen voor, verstuurde de uitnodigingen
hiervoor en ze was notulist.
Achttien jaar lang is Henny aanwezig geweest bij elk concert en bij de
opening van elke tentoonstelling. Ze schreef stukjes voor de huis-aanhuisbladen en kerkbladen, ze bracht folders en posters rond, mailde
informatie naar de vrienden, verzorgde de reserveringen, zette het
podium en de stoelen klaar, ving de musici op, verkocht de kaarten
aan de deur en verzorgde de catering. Hoeveel kopjes koffie zouden
er gezet zijn?
Soms waren Henny en Freddy letterlijk 24 uur per dag in touw. Als er
op zaterdagavond een feest was, moest de kerk ’s nachts weer
klaargemaakt worden voor de kerkdienst van de zondagochtend. Ze
gingen dan ’s ochtends voor de dienst naar huis om te douchen en
waren even later als koster weer present.
En dit is nog maar een greep uit de vele taken die Henny op zich nam.
Henny, we willen je dan ook hartelijk danken voor je grote inzet die je
voor het gebouw, de bezoekers, de vrijwilligers, de huurders en het
bestuur hebt getoond.

Orgelconcerten
Zaterdag 6 juli start de serie van 7 orgel-inloopconcerten. De
commissie orgelconcerten, bestaand uit Margriet de Groot en
Henk Stekelenbug, weet ons ieder jaar te verrassen met een
gebalanceerd programma van aanstormend orgeltalent en
landelijk bekende organisten. Verderop in de nieuwsbrief het
volledige programma. Loop op een van de zaterdagmiddagen
de kerk binnen en geniet samen met ons van de prachtige
klanken van het Roelf Meijer-orgel.
Zaterdag 15:00 – ca. 15:45 uur
Entree: vrije gift
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Heeft u al de expositie HṑLT bezocht?

Ik ben Joukje Dijkstra en samen met mijn man Henk
Folkerts zijn we vanaf 1 juli a.s. de nieuwe culturele
kosters van de Grote Kerk Emmen.

Zondag 28 april werd de opening van de nieuwe
expositie druk bezocht. HṑLT, de vereniging der
noordelijke hoogdrukkers bestaat uit 22 kunstenaars uit
de drie noordelijke provincies. Een aantal van hen laat
van 28 april tot 6 juli 2019 hun werken zien in de Grote
Kerk van Emmen.

Zelf ben ik in Emmen geboren. Ik heb 20 jaar lang
met veel plezier mijn eigen pedicurepraktijk gehad
maar ik was na al die jaren ook wel toe aan iets
anders. Henk werkt als medewerker Training en
Selectie bij Yorneo Pleegzorg en is mede
verantwoordelijk voor de inschrijving van nieuwe
pleegouders.

De kunstenaars maken prenten (grafiek) door middel
van ambachtelijke hoogdruktechnieken, zoals
houtsnede, linosnede en gravure. Het zijn de volgende
kunstenaars:

We begrijpen ondertussen heel goed dat deze baan
een erg veelzijdige functie is. Een van de aspecten
van het werk die we juist zo prettig vinden.

Tineke van den Berg, Tim Blaauw, Sietske Bosma, Anne
Brouwer, Wijke van der Bij, Willy van der Duyn, Bert
Hemsteede, Rineke Hollemans, Anja Knoopers, Rita
Lentz, Elise Madderom, Kristi Neider, Aldrik Salverda,
Floortje Sebens, Marjon Slomp, Hélène Smit, Marjolein
Terwindt, Antje Veldstra en Jan-Erik Wedholm.

Daarnaast spreekt de prachtige Grote Kerk en de
geweldige locatie ons erg aan. Beide zijn we niet
alleen geïnteresseerd in cultuur maar voelen we ons
daar ook bij betrokken.
We gaan erg ons best doen om ons werk zo goed
mogelijk te doen en we hopen op een goede
samenwerking met het bestuur, alle vrijwilligers en
met u. We hopen straks voor u klaar te staan om u
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We
verheugen ons erop u te ontmoeten!

`

Onder andere te zien de linocut van Christi Neider ‘Rhizome’
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Orgel-inloop
concerten
Ronald Ijmker
organist aan de Hervormde Kerk van
Coevorden en de Protestantse Gemeente
te De Krim

Johan Gerkes
In de Grote Kerk in Emmen staat een origineel Roelf Meijer-orgel uit
1873. Met de restauratie en uitbreiding werd het instrument in 2004
glorieus in gebruik genomen, waarmee Emmen weer op de orgelkaart
van Nederland staat. In de zomerperiode organiseert Grote Kerk
Cultureel sinds 2004 een serie orgelconcerten op het prachtige
gerestaureerde Roelf Meijer orgel.
Bekende concert-organisten en aanstormend talent zijn op
zaterdagmiddagen in juli en augustus te horen. Een kleurig palet van
diverse stijlperiodes komt daarbij aan bod. De concerten op zaterdag
zijn de zogenaamde inloopconcerten, waarbij bezoekers kunnen
komen en gaan wanneer zij maar willen.

vaste bespeler van het orgel in de
Jozefkerk in Assen

Daniël Rouwkema
componist en artistiek leider van o.a.
Vocaal Ensemble Magnificat te Emmen

Harm Hoeve
kerkorganist aan de Gereformeerde Kerk
in Rouveen

Gerben Gritter

Verwacht:
Exposities en concerten
14 juli - Hedendaagse textielkunst
7 september - Opening Cultureel Seizoen
19 september - Kenne Gregoire, realistische fijnschilder

organist titulair van de Waalse Kerk te
Amsterdam

Jochem Schuurman
organist titulair van de Martinikerk te
Franeker

17 augustus
Jelte Hulzebos
cantor-organist van de Nieuwe Kerk te
Groningen

Zaterdag 15:00 – ca. 15:45 uur
Entree: vrije gift

www.grotekerkcultureel.nl
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