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• De Vriendenkring streeft verbetering
van de bewegwijzering na en opname
in publicaties over
bezienswaardigheden van de stad
Haarlem.
• De Vriendenkring streeft ernaar de
bekendmaking van alle
cultuurhistorische activiteiten in en
rond de Nieuwe Bavo te verbeteren.
• De Vriendenkring streeft ernaar dat de
Nieuwe Bavo, tijdens de
Monumentendagen, die jaarlijks
gehouden worden, toegankelijk is
voor het brede publiek.
• De Vriendenkring organiseert voor
haar leden minimaal tweemaal per
jaar een activiteit gericht op steeds
een ander cultuurhistorisch aspect in
relatie tot de Nieuwe Bavo.
• De Vriendenkring organiseert jaarlijks
in aansluiting op het kerstconcert een
kerstbijeenkomst voor haar leden.
• De Vriendenkring streeft er naar
sponsoring voor decoratie van
onderdelen van de Nieuwe Bavo te
realiseren. In het voorjaar 2013 is een
deel ervan gerealiseerd, namelijk de
lichtkoepel. In het jaar 2015 hoopt de
Vriendenkring de totale decoratie
gerealiseerd te hebben. Alles naar een
ontwerp van de kunstenaar Marc
Mulders.
n.v.t.
De doelstelling is de volgende:
• Het oprichten en in stand houden van
een vriendenkring met als bindend
element de Nieuwe Bavo in al haar
facetten en in het bijzonder de

•

Verslag activiteiten

cultureel-historische aspecten van het
kerkgebouw en de aan haar
gerelateerde organen als koren, orgels
en Museum voor Kerkelijke Kunst.
Het bij een breed publiek onder de
aandacht brengen van de luister en
grandeur van dit kerkgebouw; door
ledenwerving niet alleen in eigen
religieuze kring maar vooral
daarbuiten.

In het jaar 2013 (in volgorde van optreden):
• Heeft Peter Idenburg, schrijver van
het boek Kentering en keerpunt. Kunst
als spiegel voor zelfinzicht, gesproken
over de verrassende verbintenis die
kunst, mythologie en psychologie
aangaan.
• Hebben de Haerlemsche Heeren
samen met solisten van het St Bavo
Muziekinstituut opgetreden.
• Heeft Wim Eggenkamp,
verantwoordelijk voor de restauratie
van de Nieuwe Bavo, toelichting
gegeven op delen van de restauratie
van de kerk.
• Heeft Ton van Eck, organist van de
Nieuwe Bavo, muzikaal gesproken
over het koraal: O Mensch, bewein
dein Sünden grosz.
• Heeft er een rondleiding in Beursplein
5, een ontwerp van Jos Cuypers,
plaatsgevonden.
• Is de kerk opengesteld tijdens de
Monumentendagen.
• Heeft de jaarvergadering
plaatsgevonden.
• Heeft Gijs van Hoogevest, architect,
zijn verhaal verteld over de
verfraaiing van de kathedraal.
• Heeft Laura Bolondi, Italiaanse
architect, een avond over de
bijzondere geometrie, de symboliek
en liturgische elementen van de
kathedraal verzorgd. Aansluitend
heeft Philip Weijers, bestuurslid, het
boek Sicut Sponsa Ornato
gepresenteerd.
• Heeft het jaarlijkse kerstconcert met
aansluitend de kerstborrel
plaatsgevonden.

Financiële verantwoording

Zie bijgevoegd overzicht

