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1. Inleiding

Het afgelopen had een bijzonder jaar zullen worden met de intrede van de nieuwe organist, Gerwin 
Hoekstra. Helaas gooide de coronacrisis behoorlijk roet in het eten. De complete concertserie was ingevuld
en we hebben tot het allerlaatste moment de voorbereidingen getroffen om het doorgaan daarvan mogelijk 
te maken. Medio mei bleek dat het College van Kerkmeesters had besloten dat de kerk gesloten zou blijven.
Een enorme teleurstelling. Wij hadden met de beoogde concertgevers een voorbehoud gemaakt voor deze 
situatie, waardoor we hen zonder financiële consequenties konden afzeggen (met de belofte dat zij in 
beginsel volgend jaar opnieuw zullen worden uitgenodigd). Als stichting hebben we derhalve naar een 
alternatieve invulling gezocht (zie onder 3).

2. Bestuur

In 2020 bestond het bestuur uit:
W.O. Sierksma, voorzitter
P.C. van der Zwaag, secretaris
H. Giesing, penningmeester
H.P. Algra, lid
A. Fahner, lid
G.W. Hoekstra, lid, artistiek adviseur
A. Monna, lid
R. Tigchelaar, lid

3. Concerten

Als alternatief voor de reguliere concertserie is gekozen voor livestream-concerten: uitzendingen via 
internet waarbij het publiek via YouTube live of semi-live in beeld en geluid het concert kan volgen en een 
donatie kan overmaken. Dat heeft geleid tot de volgende concerten:

13 juni Presentatieconcert van de nieuwe organist Gerwin Hoekstra

17 juni Orgelmarathon met Gerwin Hoekstra, Evan Bogerd, Gerben Budding, Sander van 
den Houten en Lennart Morée

1 juli Concert met Gerwin Hoekstra, Rien Donkersloot en Sietze de Vries

11 juli Concert in het teken van Louis Vierne en Charles Tournemire
met Gerwin Hoeksta, Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag

25 juli Bachnachtconcert door Gerwin Hoekstra
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8 augustus Concert in het teken van Nederlandse orgelmuziek
met Gerwin Hoeksta, Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag

26 december Kerstconcert door Gerwin Hoekstra

Met deze livestreams is een nieuw en groter publiek bereikt met in totaal meer dan 10.000 views. Via live-
chats en andere kanalen hebben we vele reacties ontvangen van kijkers/luisteraars uit het hele land (en ook 
uit het buitenland) die enorm onder indruk waren van ‘onze’ Müller en de mogelijkheden van het 
instrument voor vrijwel alle orgelliteratuur.

Door de tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen was het toch nog mogelijk in het najaar één 
‘normaal’ concert te organiseren mét publiek:

2 september Concert met verzoekprogramma door Gerwin Hoekstra

4. Subsidies en sponsoring

Ondanks de alternatieve invulling heeft de Gemeente Leeuwarden ons voor de concerten in 2020 weer een 
subsidie toegekend. Ook hebben online donaties bijgedragen in de kosten van de organisatie.

5. Het komende jaar

We hopen in 2021 alsnog de beoogde concertserie van dit jaar te kunnen organiseren. Ook zal de online 
aanwezigheid verder uitgebouwd worden.

Peter van der Zwaag, secretaris
december 2020
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