Jaarverslag 2020 van de Stichting Orgelkring Vrangendael/Sittard
Het onderstaande is het Eerste Jaarverslag van de op 4 september 2019 opgerichte
Stichting Orgelkring Vrangendael/Sittard. Op het eind van dit verslag is een overzicht
opgenomen van de in 2020 uitgevoerde, en de vanwege de coronapandemie
geannuleerde, activiteiten.
Vermeldenswaardige zaken uit het jaar 2020:








Op 1 maart hebben we feestelijk herdacht dat het Assendelft-orgel 50 jaar
geleden in de Parochiekerk “Vrangendael” werd geplaatst, via destijdse
bemiddeling van de toenmalige kapelaan Funs Kurris. In een
herdenkingsmis werd voorgegaan door dhr. Kurris, en de muzikale
omlijsting werd verzorgd tijdens de mis en het aansluitende passieconcert
door de Oratoriumvereniging Sittard o.l.v. Alice Hendriks met solistische
medewerking van Marijke Hendriks ('Hendrikx meets Hendriks and
Hendriks'). In beide gevallen zat huisorganiste en artistiek adviseuse Anja
Hendrikx aan het orgel.
De Stichting heeft voor de uitvoering van haar taken een aantal
documenten opgesteld en geaccordeerd gekregen:
o Een Huishoudelijk Reglement, bevatte afspraken met het
Kerkbestuur van de parochie omtrent het gebruik van het bij hen in
eigendom zijnde orgel, en de kerkruimte, looptijd tot tot 1-1-2022;
o Een Beleidsplan, dat ook op de website is geplaatst, en via een link
toegankelijk is:
https://www.vrangendael.nl/documenten/orgel/Beleidsplan%20Or
gelkring%20Vrangendael%202020-10-11.pdf;
o Een Activiteitenplan.
De uitvoering van de taken ligt als vanouds in handen van de COOV (de
Commissie voor het Organiseren van Orgelactiviteiten in Vrangendael;
opgericht in 2012).
Door de Corona-crisis hebben in 2020 slechts een gering aantal
activiteiten doorgang kunnen vinden; Dit betreft de voordracht van Ad
Gijzels in het Kruispunt (25 februari): de Open Orgeldag van de SOL,
waarbij belangstellenden hun eigen repertoire kunnen toetsen op ons
orgel (8 augustus); en de etappe van een Orgelfietstocht o.l. v. Ad Gijzels,
waarbij Ren Lantman enige uitleg over het orgel verschafte (17 augustus).
Andere activiteiten zijn opgeschoven, en kunnen hopelijk in 2021
uitgevoerd worden:
o De voorziene opening van het Orgelfestival Limburg 2020 door
niemand minder dan Ton Koopman (mede in het kader van “50
jaar orgel in Vrangendael”) kwam te vervallen. Dhr. Koopman is
voor de opening in 2021 niet beschikbaar, en zal nu volgens
planning op 27 november 2021 in Vrangendael concerteren. Dhr.
Koopman wilde geen compensatie voor het wegvallen van dit











concert in 2020, en heeft een passend boekwerk van de Stichting
mogen ontvangen (de Nachtstemmer, van Maarten ’t Hart).
o Voorbereiding op en presentatie over dit concert in samenspraak
met het Kruispunt (waarbij de bijeenkomst ook helaas moest
vervallen in 2020).
o De SOL heeft ons nu het Slotconcert van het Orgelfestival Limburg
2021toegewezen; daarvoor zijn in het verslagjaar afspraken
gemaakt met Pieter Dirksen, die nu op 8 augustus 2021 het orgel
komt bespelen, samen met Quirine van Hoek op barokviool.
o Op 3 juli zal in het kader van het Orgelfestival Limburg 2021 Hans
Leenders als organist optreden; ook met hem zijn in het verslagjaar
reeds afspraken gemaakt.
Het overzicht van reeds gerealiseerde en geplande orgelactiviteiten is ook
op de site terug te vinden:
https://www.vrangendael.nl/orgelcommissie.htm.
Er is vanuit de Stichting meermaals overleg geweest met de Orgelkringen
van Limbricht en Geleen (“de Trojka”) over gezamelijke activiteiten. In
gemeen overleg heeft de Trojka vanwege “Corona” besloten de
activiteiten rondom de Nationale Orgeldag van 2020 over te hevelen naar
2021, met in Vrangendael Liene Madern-Stradina. Zij was voor 2020
ingeroosterd, en heeft voor de door haar al uitgevoerde voorbereidingen
een financiele compensatie ontvangen.
Vanwege “Corona” heeft er slechts een drietal formele
bestuursvergaderingen plaatsgevonden naast informeel overleg. Namens
de Stichting hebben de voorzitter en de secretaris een besloten concert
kunnen bijwonen in het Salviuskerkje, gegeven door Luc Ponet (Tongeren)
in het kader van de afsluiting van de tentoonstelling Ave Maria (23
augustus).
Eind 2020 werd de Stichting verblijd met de mededeling dat de Stichting
over de periode van 2021 t/m 2023 van de Gemeente Sittard/Geleen
jaarlijks een structurele subsidie tegemoet mag zien (mits goedkeuring van
de gemeentelijke begroting in de gemeenteraad), waardoor een groot
gedeelte van de financien voor de komende jaren gezekerd is.
In 2020 is, samen met Hans Hermans, een begin gemaakt met een
fotoboek met historische en huidige foto’s van het orgel, en van
organisten die sinds de restauratie het orgel hebben bespeeld. Die collage
is bij het orgel opgehangen on de titel: ”Des Orgels Foto’s”, en zal ook
voortdurend worden geupdated.

Buchten, januari 2021, Hans Nieuwkamp, secr.

PROGRAMMA 2020
28 sept.

Aangemerkt als Culturele ANBI

12 sept.

Nationale Orgeldag/Open Monumentendag; samen
met Orgelkringen Geleen & Limbricht
Vanwege “Corona” geannuleerd

Liene Madern-Stradina

17 aug.

Orgelfietstocht

Ad Gijzels c.s.

8 aug.

Open Orgeldag

Karel Engels

26 juni

Openingsconcert ihkv. Orgelfestival Limburg
Vanwege “Corona” geannuleerd

Ton Koopman

23 juni

Kruispunt: ons Barokorgel en Ton Koopman
Vanwege “Corona” geannuleerd

Ren Lantman & Hans
Nieuwkamp

31 maart
& 2 april

Kind-en-Orgel project; voor de Lahrhofschool
Vanwege “Corona” geannuleerd

Ad Gijzels

1 maart

50 jaar Orgel in Vrangendael; mis + Passieconcert:
'Hendrikx meets Hendriks and Hen;driks'

Anja Hendrikx &
Oratoriumver. Sittard
(o.l.v. Alice Hendriks),
& m.m.v. Marijke
Hendriks, (sopraan)

25 febr.

Kruispunt/Sittard: het orgel en zijn klank

Ad Gijzels

