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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Verslag over 2021 

 

Het jaar 2021 werd voor een groot gedeelte nog 

gekenmerkt door de maatregelen vanwege de 

coronapandemie. Die hebben ook de mogelijkheden van 

het bezoeken van de Catharinakerk in de zomer en op 

andere momenten bepaald: om de veelal oudere 

rondleiders en gastvrouwen en -heren geen 

onverantwoorde risico’s te laten lopen is de kerk niet opengesteld voor bezoek. 

Wel konden de orgelconcerten doorgang vinden, zij het met een beperkt aantal 

bezoekers in verband met de verplichte afstand die aangehouden moest 

worden. Aanmelding vooraf was ook verplicht, maar dat verliep prima. We 

waren blij dat in ieder geval weer genoten kon worden van mooie concerten, 

waarvan u verder in deze Nieuwsbrief een verslag vindt. 

 

In de Nieuwsbrief van 2021 hebt u al kunnen lezen van de wijzigingen in het 

bestuur. Gera de Jong en Dirk van Hell verlieten het bestuur, Bart Spandaw 

kwam het bestuur versterken. Door het overlijden van Dirk van Hell op 19 juni 

2021 konden we helaas niet meer afscheid van hem nemen in de kring van het 

bestuur. Uiteraard was het bestuur wel vertegenwoordigd bij het afscheid van 

Dirk. We zullen hem ons blijven herinneren als een zeer betrokken bestuurslid 

en zijn hem dankbaar voor zijn inzet voor de stichting. Het afscheid van Gera 

de Jong moest noodgedwongen worden uitgesteld, maar toen de situatie het 

toeliet hebben we haar op gepaste wijze uitgezwaaid; Erwin Wiersinga en 

Arjan Schippers bespeelden voor haar het Hinsz-orgel en daarna waren er een 

hapje en een drankje in Onder de Linden, waar we nog gezellig konden 

napraten. We zijn er gelukkig mee dat Gera nog altijd actief is voor de 

Stichting door de donateurslijst bij te houden en de Nieuwsbrief te verzorgen. 

 

De samenwerking in de Erfgoedkoepel met de musea 

rond de Brink en de Historische Vereniging Roon 

kreeg ook steeds meer gestalte. In het najaar was er een 

ontmoeting van vrijwilligers om met elkaar en elkaars 

werk kennis te maken. Na een gezamenlijke start in de 

Catharinakerk bezochten we in groepen de 

verschillende locaties, waarna afgesloten werd met een gezellig samenzijn in 

museum ‘De Kinderwereld’. Deze geslaagde middag zal nogmaals worden 

herhaald voor wie niet aanwezig konden zijn. De Brinkapp is ook weer verder 

gevuld met informatie en achtergrondverhalen. 
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Op de website van de Stichting stond al een filmpje waarop te zien en te horen 

is hoe Erwin Wiersinga het orgel bespeelt. Dankzij subsidie van Stichting 

‘Kop van Drenthe’ kon er een 360o -foto worden gemaakt 

van het interieur van de Catharinakerk. Met de 

smartphone, tablet of op uw computer thuis kunt u 

daarmee een virtuele rondleiding maken door de kerk. Zo 

kunnen bezoekers van Roden de kerk bezichtigen, ook 

wanneer de deuren gesloten zijn. Een mooie aanwinst 

voor toeristen en de Rodenaren zelf. 

https://www.hinszorgel-roden.nl/kerktoer/kerktour/catharinakerk-voor.html 
 

Om vrijwilligers te werven voor bezoek van en rondleidingen in de kerk op de 

open dagen in de zomertijd werd een advertentie geplaatst; daarop werd door 

slechts één persoon gereageerd. Mocht u iemand kennen die hiervoor 

belangstelling heeft, of misschien zelf wel hiervoor voelt, kunt u zich 

aanmelden bij het bestuur (secretariaat@hinszorgel-roden.nl). 

Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om de deuren te openen voor bezoekers 

op de woensdag- en zaterdagmiddagen in juli en augustus. 

 

Financieel gezien gaat het goed met de Stichting. Opnieuw 

mochten we een legaat ontvangen voor het onderhoud van 

het Hinsz-orgel en activiteiten in de kerk en rond het orgel. 

Helaas was in 2020 de verkoop van de wenskaart in de 

knel geraakt door de coronamaatregelen, zodat we 

besloten om in 2021 de kaart opnieuw aan te bieden. De voorraad was snel 

uitverkocht, zodat we aan het eind van 2022 een nieuwe kaart hopen te kunnen 

aanbieden. De plannen daarvoor zijn in vergevorderd stadium, u leest er t.z.t. 

meer over. 

 

Tot slot: na opnieuw een jaar waarin we niet in staat waren alle plannen te 

verwezenlijken hopen we van harte dat 2022 weer alles als vanouds mogelijk 

zal zijn. We hopen u bij de concerten of tijdens een kijkje in de kerk weer te 

mogen ontmoeten. We bedanken u hartelijk voor de steun die u als donateurs 

ons in 2021 hebt gegeven. Ook voor 2022 rekenen we op u! 

 

Theo van Beijeren, secretaris 

tel. 050-5015808 

secretariaat@hinszorgel-roden.nl 

 

  

https://www.hinszorgel-roden.nl/kerktoer/kerktour/catharinakerk-voor.html
mailto:secretariaat@hinszorgel-roden.nl
mailto:secretariaat@hinszorgel-roden.nl
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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Bart Spandaw, voorzitter    

- voorzitter@hinszorgel-roden.nl 

Theo van Beijeren, secretaris   

- secretariaat@hinszorgel-roden.nl 

Louw Idema, penningmeester   

- penningmeester@hinszorgel-roden.nl 

Frits Bosman, vicevoorzitter, webmaster, klimaat kerk 

- webmaster@hinszorgel-roden.nl 

Erwin Wiersinga, organist, organisatie concerten 

- concerten@hinszorgel-roden.nl 

Arjan Schippers, organist  

- bestuur2as@hinszorgel-roden.nl 

Peter Bouwman, namens het College van Kerkrentmeesters 

- bestuurcvk@hinszorgel-roden.nl 

 

Adreswijzigingen en/of andere mutaties kunt u doorgeven aan het adres 

Groningerstraat 21, 9301 LB Roden, gerjong39@ziggo.nl. 

Gera de Jong. 
HET KLIMAAT IN DE KERK 

 

Een gematigd stookbeleid in de kerk is nodig voor een goede balans tussen 

comfort voor de kerkbezoekers en zorg voor het kostbare erfgoed in de kerk, 

in het bijzonder voor het Hinsz-orgel uit 1780. Vooral in de winterperiode is 

het opletten als er verwarmd wordt bij lage buitentemperaturen met als gevolg 

een afnemende luchtvochtigheid (RV). Wordt die te laag, dan dreigt er schade.  

Het verwarmingsproces kan via internet van afstand geregeld en gevolgd 

worden. Het systeem monitort temperatuur en RV op cruciale plekken van 

orgel en windvoorziening. De installatie wordt uitgeschakeld als de RV 

beneden een nog aanvaardbaar geachte grenswaarde daalt.  

 

Gemiddeld genomen was de afgelopen winter 2021/2022 erg zacht. Toch heeft 

de bevochtiger in het hoofdwerk nog een flink aantal uren gewerkt: rond de 

kerstdagen en ook in de eerste week van maart en begin april, waarin dagen 

met lage buitentemperatuur en bijzonder lage luchtvochtigheid.  

Het orgel is de wisselingen in het klimaat van de Catharinakerk overigens goed 

doorgekomen. Samen met het College van Kerkrentmeesters blijven we het 

verwarmingsproces kritisch volgen. Zo nodig wordt de regeling van de 

installatie bijgesteld.  

mailto:voorzitter@hinszorgel-roden.nl
mailto:secretariaat@hinszorgel-roden.nl
mailto:penningmeester@hinszorgel-roden.nl
mailto:webmaster@hinszorgel-roden.nl
mailto:concerten@hinszorgel-roden.nl
mailto:bestuur2as@hinszorgel-roden.nl
mailto:bestuurcvk@hinszorgel-roden.nl
mailto:gerjong39@ziggo.nl
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WERKZAAMHEDEN AAN HET ORGEL 

Binnenkort krijgt het orgel weer een noodzakelijk gebleken stembeurt. Verder 

moet er her en der wat klein onderhoud worden verricht. 

 
DE WEBSITE www.hinszorgel-roden.nl 

Het blijft zaak de website actueel en aantrekkelijk te houden. ‘Vaste’ 

informatie wordt indien nodig bijgewerkt of aangevuld. Onze provider 

SoHosted, onlangs opgegaan in Yourhosting, levert voortreffelijke service. De 

beveiliging is op orde, de mogelijkheden zijn verruimd.  

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, hebben we weer samen met 

‘Muziek in Anloo’ en de Culturele Raad Norg een complete serie van twaalf 

orgelconcerten kunnen voorbereiden; zie ook pagina 6. Het overzicht in deze 

Nieuwsbrief vindt u terug op de website. Zodra de programma’s bekend zijn, 

zullen die op de website worden gepresenteerd. 
Op de website vindt u ook de QR-code voor de 3600 virtuele rondleiding door de 

Catherinakerk. Zie de beschrijving op pagina 3 van deze Nieuwsbrief. 

 
TERUGBLIK ORGELCONCERTEN 2021 

Openingsconcert door Erwin Wiersinga – 9 juli ‘21 

Erwin Wiersinga opende met zijn concert onze zomerserie op 9 juli. Heel 

nadrukkelijk zette hij “onze” Jan Pieterszoon Sweelinck - 400 jaar na zijn dood 

in 1621 - centraal in een kring van vier van zijn leerlingen: Scheidemann, 

Praetorius, Düben en Scheidt. Er volgde een prachtige Fuga in g van Reincken 

en Erwin besloot met drie schitterend gespeelde stukken van Bach J.S. 

 

Concert Lukas Jan Schoonbeek -23 juli ‘21 

Lukas Jan Schoonbeek is een bijzondere organist. Vorig jaar in juni 

afgestudeerd met een 9,5 als Master of Music, combineert hij zijn muzikale 

activiteiten met zijn functie van docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool.  

Bijzonder fijnzinnig werkte hij zijn gevarieerde programma af, met als 

hoogtepunt het prachtig geregistreerde en uitgevoerde Praeludium in g 

(BuxWV 163) van Dietrich Buxtehude. 

 

Concert Rien Donkersloot – 6 augustus ‘21 

De summa cum laude afgestudeerde organist van de Sint Joriskerk van 

Amersfoort, Rien Donkersloot, voerde ons met Scheidemann van het einde 

16de eeuw naar het sluitstuk van zijn concert: een fraaie improvisatie in het 

heden. Opvallend waren zijn wisselingen in de registraties, die bijzonder 
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effecten opleverden; hij had zich duidelijk ingeleefd in de mogelijkheden die 

de dispositie van het orgel biedt. 

Hij speelde - net als Lukas Jan Schoonbeek - ook het Praeludium in g van 

Dietrich Buxtehude; heel anders geregistreerd, maar niet minder fraai uitge-

voerd. 

 

Concert Petra Veenswijk – 20 augustus ‘21 

Het slotconcert werd gebracht door Petra Veenswijk, organist van de Maria 

van Jessekerk in Delft. Zij voerde in haar programmering ons door de tijd van 

de 16de tot de 20ste eeuw: een lange lijst van betrekkelijk korte stukken, die met 

een fraaie uitvoering merkbaar goed werden ontvangen.  

Petra liet blijken een veelzijdig georiënteerde musicus te zijn, die zich het 

meest thuis voelt bij het Franse repertoire. Na afloop een reactie van een dame 

uit het publiek: “De vorige concerten vond ik heel mooi, maar deze toch het 

mooist …” 

 

Een slotopmerking:  

We mogen constateren dat de vier concerten van hoog niveau waren. De 

concertgevers hebben hun reputatie waargemaakt. Het was bijzonder jammer 

dat we vanwege de nog geldende beperkingen door corona maar 60 personen 

per concert in de Catharinakerk mochten toelaten. 

 
ORGANISATIE CONCERTEN ZOMER 2022 

in samenwerking met Anloo en Veenhuizen 

 

Ondanks corona konden er in de zomer van 2021 toch nog de acht 

voorgenomen concerten doorgaan, een viertal in de Koepelkerk Veenhuizen 

en een viertal in de Catharinakerk. De musici die waren uitgenodigd voor de 

geplande, maar afgelaste concerten in zomer 2020 bleken bereid nu hun 

programma’s uit te voeren. Alleen ‘Muziek in Anloo’ vond het nog niet 

verantwoord concerten te geven.  

Door tijdgebrek, ontstaan door de onzekere situatie vanwege corona, bleek het 

niet meer mogelijk de gebruikelijke pr-middelen, flyers, posters en een 

programmaboekje tijdig te produceren. Wij hebben dus voor elk van de vier 

concerten aparte programma’s uitgereikt.  

In november ’21 heeft onze stichting weer overleg gevoerd met “Muziek in 

Anloo” en de Culturele Raad Norg. Gelukkig kon worden besloten de 

samenwerking door te zetten. Dit betekent dat voor deze zomer ’22 de drie 

commissies gezamenlijk weer twaalf concerten kunnen aanbieden.  

We hopen dit jaar ook weer voor een gezamenlijk geproduceerd 

programmaboekje te zorgen.  
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ORGELCONCERTEN RODEN ZOMER 2022 

 

Na de lange coronaperiode vol beperkingen kunnen we deze zomer weer de 

gebruikelijke vier concerten organiseren.  

Deze zullen plaatsvinden op de vrijdagavonden om 20.00 

uur in de Catharinakerk aan de Brink.  

De toegang is vrij, met een collecte bij de uitgang na het 

concert. 

• 08/07:  Erwin Wiersinga, Roden 

• 22/07:  Dorien Schouten e.a., Utrecht 

• 19/08:  Wilbert Berendsen, Doesburg 

• 03/09:  Sietze de Vries, Groningen 

 

 

Op 8 juli opent dorpsorganist Erwin Wiersinga de serie 

met een afwisselend programma door de eeuwen heen. Hij 

studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen 

bij Wim van Beek en behaalde het Diploma UM orgel met 

onderscheiding. Ook behaalde hij het UM diploma piano 

bij Gerben Makkes van der Deijl. Verdere studie volgde 

hij bij o.a. Harald Vogel, Marie Claire Alain en Guy Bovet.  

In 2014 is hij, samen met Leo van Doeselaar, benoemd tot 

titulair organist op het fameuze Arp Schnitgerorgel in de 

Martinikerk te Groningen  

Erwin Wiersinga was van 1997-2019 orgeldocent aan de Universität der 

Künste te Berlijn en sinds 2009 aan het Prins Claus Conservatorium te 

Groningen. Hij is organist op het Hinsz-orgel in de Catharinakerk te Roden. 

 

Op 22 juli vindt er een bijzonder concert plaats. Organist 

Dorien Schouten neemt twee zeer ervaren instru-

mentalisten mee die op verschillende barokinstrumenten, 

waaronder de blokfluit en de barokfagot, het concert 

zullen verrijken. De drie dames hebben allen in zowel 

Nederland als in Duitsland gestudeerd en zich 

gespecialiseerd. Het orgel in de Catharinakerk staat een 

halve toon lager dan 440 Hertz en dat is de hoogte waarop 

ook de meeste barokinstrumenten gestemd zijn. Een 

ideale combinatie dus! 

Dorien Schouten kreeg haar eerste orgellessen van Ko Zwanenburg. Aan het 

Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde ze haar bachelorsdiploma’s 
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voor zowel orgel (2010) als kerkmuziek (2011). Daarna vervolgde Dorien haar 

opleiding aan de Universität der Künste te Berlijn, bij Leo van Doeselaar en 

Erwin Wiersinga. Daar behaalde ze in 2013 het diploma Diplomprüfung en in 

2015, na nog twee jaar te hebben gestudeerd bij Leo van Doeselaar en Paolo 

Crivellaro, het diploma Konzertexamen 'mit Auszeichnung'. Dorien is sinds 

december 2019 cantor-organist van de Tuindorpkerk te Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Vanwege het Internationale Martini Orgelconcours in Groningen dat 

plaatsvindt van 31 juli tot 6 augustus, wordt het tweewekelijks ritme van 

de serie onderbroken. 

http://www.leovandoeselaar.com/?id=1
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Op 19 augustus geeft stadsorganist van Doesburg, Wilbert Berendsen zijn 

concert. Wilbert Berendsen studeerde orgel en 

kerkmuziek te Amsterdam, koordirectie te Utrecht 

en beiaard te Amersfoort. Vanaf 1988 is hij als 

kerkmusicus werkzaam. Hij was onder andere 

cantor-organist te Amstelveen Woerden en 

Zelhem. Sinds 2012 is hij cantor-organist van de 

Grote of Martinikerk in Doesburg. Ook is hij 

werkzaam als concertorganist, koordirigent, 

docent orgel en beiaardier. Hij is professioneel actief op het gebied van 

muziekgravure en coördineerde het zetwerk voor Liedboek – zingen en bidden 

in huis en kerk. 

 

Op 2 september wordt de serie afgesloten door  

Sietze de Vries. Sietze is organist van de Protestantse 

Wijkgemeente Martinikerk in Groningen, hij is 

recentelijk benoemd als hoofdvakdocent aan het Prins 

Claus Conservatorium in Groningen en geniet mon-

diale bekendheid als improvisator. 

Sietze de Vries is internationaal werkzaam als 

concertorganist en kerkmusicus. Hij ontving zijn 

orgelopleiding onder anderen van Wim van Beek en 

Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde docent 

studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij de 

illustere Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en master 

diploma’s, is hij in het bezit van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en 

de aantekening improvisatie. 

 

 
VERSLAG OPENDAGEN EN RONDLEIDINGEN - 2019 

 

Na een gedwongen pauze door corona van twee jaar (2020 en 2021) kunnen 

de Open Dagen in 2022 in de maanden juli en augustus worden hervat. Ook 

kunnen groepen zich weer melden voor een Rondleiding met uitleg over de 

historie van de Catharinakerk en de bezienswaardigheden die in de kerk 

aanwezig zijn.  

De afgelopen twee jaar is het aantal vrijwilligers voor de Open Dagen helaas 

fors gedaald. Er zijn nu totaal 15 vrijwilligers (10 rondleiders, 3 gastvrouwen/ 

gastheren en 3 organisten). In 2019 waren dit er nog 22. Helaas overleed op 

25 juni 2021 Heider Krug, de vervangende coördinator. 
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Een uitgebreide wervingscampagne in de plaatselijke pers en in het kerkblad 

Kerknieuws van de Protestantse Gemeente, leverde slechts 1 nieuwe rond-

leider op. 

Omdat de meeste vrijwilligers dit jaar het aantal dagen dat men beschikbaar is 

hebben verhoogd, sommige zelfs substantieel, kan het rooster toch met de 

volledige bezetting worden ingevuld. 

 

Er is veel belangstelling voor een bezichtiging van de 

Catharinakerk. In 2019 mochten we ruim 600 bezoekers 

rondleiden. Getuige het gastenboek waren ze afkomstig 

uit het gehele land en zelfs een aantal uit België, 

Duitsland en de USA. De opmerkingen in het gastenboek 

waren over het algemeen zeer positief, zowel over de 

kerk (goede harmonie modern/oud) als over de kwaliteit van de rondleiders en 

het orgelspel.  

 

Even is aan de orde geweest om de Catharinakerk voor bezichtiging beperkt 

open te stellen in de maanden juni, juli, augustus en september op de dinsdag- 

woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Bezoekers kunnen dan 

op eigen gelegenheid, aan de hand van een brochure, kennis nemen van de 

historie en de bezienswaardigheden in de kerk. In het buitenland is dit in heel 

veel kerken mogelijk.  

Dit kon helaas niet doorgaan omdat het niet is gelukt hiervoor surveillanten te 

vinden die bereid waren om tijdens die middagen een oogje in het zeil te 

houden opdat de bezoekers zich aan de geldende regels zouden houden. 

 

Hidde Boerema 

Coördinator Rondleidingen Stichting Hinsz-orgel 

rondleiding@hinszorgel-roden.nl 

 

 

 

 

BEZICHTIGINGEN 

op woensdag- en zaterdagmiddagen 

van 13.30 – 16.00 uur 
 

in de maanden JULI en AUGUSTUS 
 

  

mailto:rondleiding@hinszorgel-roden.nl
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JAARREKENING 2021 – BEGROTING 2022 

 

 Jaarrekening 

2020 

Jaarrekening 

2021 

Begroting 

2022 

BATEN    

Bijdragen van donateurs 2.140 1.885 2.000 

Open dagen   300 

Rondleidingen   100 

Verkoop wenskaarten 1.383 533 800 

Verkoop Cd’s   20 

Giften 15 90 200 

Concerten  1.033 1.200 

Boekjes ‘Het Hinsz-orgel in Roden’ 

en ‘Negen eeuwen Catharinakerk’ 

25  20 

Rente Spaarbank    

Totaal Baten 3.563 3.541 4.640 

    

UITGAVEN    

Zaalhuur 156 109 180 

Kosten kerstkaarten 470   500 

Kosten concerten 525 1.422 1.500 

Bankkosten 120 129 120 

Reclame-website 500   

Overige kosten  112 42 350 

Onderhoud orgel  75 1.000 

Website 102 104 120 

Afscheid  355   

Totaal lasten 1.985 2.236 3.770 

Saldo 1.578 1.305 870 

    

ACTIVA    

Spaarrekening 13.001 13.001  

Betaalrekening 8.629 25.484  

Vorderingen 1.050 1.500  

Totalen 22.680 39.985  

Legaten    

Voorziening groot onderhoud 22.680 39.985  

Legaten ontvangen   16.000  
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Uw jaarlijkse donatie/gift kunt u storten op 

Banknummer NL06 RABO 03558 57 057 t.n.v. 

Stichting Behoud Hinsz-orgel Roden.  

 

Deze donatie kan worden 

aangemerkt als gift aan een Culturele instelling. 

RSIN nummer 9307655 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


