
 

 

 

Nieuwsbrief Vrienden van de Sint Catharijnekerk 
 

Na al het slechte nieuws van het afzeggen van de Vriendenmiddag tot het 

afzeggen van geplande concerten nu eens een keer goed nieuws. 

  

De Vrienden hebben van Rotary Brielle een donatie ontvangen van € 1500 ! 

Door alle tegenslag (ja, weer Corona) moest het uitreiken van de cheque keer op keer 

uitgesteld worden. Eindelijk was het zover en leerden we het bedrag kennen. 

Tijdens de Rotary Santa Run was al gemeld dat we het geld wilden besteden aan de 

verlichting in de kerk (LED-verlichting, dus helemaal toekomstbestendig) en de klank 

verbetering van het Kam-orgel. Beide doelen zijn inmiddels gerealiseerd. 

Vanaf deze plaats : DANK RotaryBrielle. ! 



 

De informatiezuil voor de bezoekers in de kerk wordt vervangen 

De huidige zuil was nodig aan vervanging toe. Door vertraging (nee, we noemen het niet) 

werd het wat later. Intussen is de nieuwe installatie geïnstalleerd. 

 



 

Het scherm ziet er fantastisch uit. 

Tevens is het geluid verbeterd en is het beter regelbaar. 

Er wordt nu nog aan de software gewerkt. Alles zal dan klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 

 

Concerten 

Op 10 oktober vond het laatste concert plaats in de kerk. Vocaal Ensemble Magnificat uit 

Middelharnis gaf een schitterend concert o.l.v. Mirjam van den Hoek en met Sander van 

den Houten op het Kam-orgel. De Culturele Commissie Catharijnekerk had werkelijk alles 

in het werk gesteld om te voldoen aan de eisen om een dergelijke uitvoering te kunnen 

realiseren. Hulde! De concerten van Vocaal Ensemble En Chantant van 18 oktober konden 

helaas niet doorgaan, vanwege het verplicht testen van de dirigent op zaterdag. Het 

voorbereide programma After Silence stelt En Chantant wel uit, maar wordt bij een 

volgende gelegenheid gewoon onveranderd uitgevoerd. De titel zal dan waarschijnlijk zijn: 

After the Second Silence. Het potentiële aantal bezoekers van 2 keer 30 mensen heeft 

overigens spontaan gereageerd op de annulering en de berichtgeving daaromtrent door 

hun gereserveerde kaartjes in grote getale te doneren aan En Chantant! En Chantant is 

deze bezoekers erg dankbaar! Via de Nieuwsbrief van En Chantant zal zij hun publiek up to 

date houden over het verdere verloop van de concertreeks. 
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Bezoek ook eens onze website voor meer nieuws en contact informatie : 

http://www.vriendencatharijne.nl/ 
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