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Even bijpraten…

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt in en op de Stevenskerk,
met prachtige resultaten tot gevolg. Eind november is gestart met
de vervanging van de verweerde leien van de veelkantige daken
van de straalkapellen. Onttrokken aan het oog van de voorbijgangers werd er op grote hoogte in straf tempo gewerkt; het weer
hielp gelukkig mee. De piron op het oostelijke traptorentje heeft
nieuw goud gekregen en staat te schitteren in de zon. Met het
nieuwe seizoen voor de deur is het fijn dat de steigers verdwenen
zijn, zodat het Stevenskerkhof weer vertrouwd oogt; een oase van
rust als je onder de Kerkboog door wandelt.
De nieuwe ledverlichting is op 8 maart jongstleden feestelijk in
gebruik genomen tijdens een bijzonder concert van Meesters &
Gezellen. De aanlichting van de gewelven creëert een effect van
ongekende ruimtelijkheid. Veel mensen zien nu pas de schilderingen op het houten gewelf. Ook het Stephanusbeeld is nu goed
zichtbaar; hoe terecht voor onze naamheilige!
En dan het Königorgel; ook daaraan zijn ingrijpende werkzaamheden verricht. Allereerst de restauratie van de tongwerken;
heel belangrijk voor het behoud van de mooie orgelklank. De
houten orgelkas, die grote scheuren vertoonde, is hersteld. Door
kleur-historisch onderzoek is de originele 18e- eeuwse kleur van
de orgelkas teruggevonden. Op dit moment wordt de orgelkas
helemaal opnieuw in de verf gezet. Als begin juni de steiger is verdwenen, wordt het wel even wennen: al het bladgoud is verdwe-

nen! De negen verdiepingen hoge steiger maakte het mogelijk het
orgel van dichtbij te bestuderen en dat leverde nieuwe inzichten
op over de staat van het beeldhouwwerk en van de vergulding.
Een aantal ornamenten is niet meer compleet en hier en daar is
goudverf gebruikt in plaats van bladgoud. Besloten is de houten
ornamenten waar nodig te repareren en de vergulding helemaal
overnieuw te doen; een kostbaar project, waarvoor een nieuw
fondsenwervingsplan is opgesteld, dat pas van start gaat als de
benodigde gelden zijn verworven.
Als laatste is het stucwerk van de Noordelijke transeptwand boven de Prinsenbank vervangen. Er dreigde een deel van de wand
los te komen en dat is nu gelukkig goed verholpen.
Voorafgaand aan al deze werkzaamheden is er intensief overlegd
met de restauratiebedrijven, met de Gemeente en de Provincie
en met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De Stevenskerk is
immers een rijksmonument en zorgvuldigheid in het maken van
keuzes en van de uitvoering staat voorop.
Op dit moment is het even op de plaats rust. Voordat we verder
gaan met het volgende gedeelte van het dak en met het restant
van de verlichting (Noorder- en Zuiderkapel) én de vervanging
van het bladgoud van het Königorgel, moeten eerst de financiële
reserves van de stichting worden aangevuld. Volop werk aan de
winkel dus voor de stichting om de komende maanden de benodigde gelden te verwerven.

terugblik
succesvolle crowdfundingsactie

Zilveren Camera Expositie

Onze actie ‘Maakt u het licht aan in de Stevenskerk?’ is een groot
succes geworden. Veel mensen – zowel Vrienden en Steveniers
als nieuwe donateurs – droegen bij aan het nieuwe, duurzame
lichtplan van de Stevenskerk. Ook verhoogde een ruim percentage van onze vaste donateurs hun structurele bijdrage voor de
komende tijd. Op het moment van schrijven is er al 94% van het
streefbedrag van € 35.000 opgehaald.

De 70ste Zilveren Camera expositie veroorzaakte veel enthousiasme op social media; een voorbeeld: “Een bezoek aan de Stevenskerk is altijd de moeite waard. Maar tijdens een concert of zoals
nu de expositie van 70 jaar Zilveren Camera is het een must. De
foto’s nemen je mee door 70 jaar geschiedenis, herinneringen,
vergeten momenten, emoties.” Zo’n 20.000 bezoekers hebben
de expositie bezocht.

Een heel leuke en leerzame bijdrage levert Rob Jaspers, oud-journalist van Dagblad De Gelderlander. Hij organiseert al jaren boeiende boottochten op de Waal, waarbij hij allerlei wetenswaardigheden vertelt over historie, natuur en cultuur aangaande de
rivier en de verbinding met de stad Nijmegen. Een deel van de
opbrengst (€ 3,00 van elk kaartje van € 10,00) van deze tochten
schenkt hij dit jaar aan ons lichtplan! Wilt u in mei en juni meevaren, kijk dan onder ‘Waaltochten’ op: pannenkoekenboot.nl.

nijmeegse nachtwacht

Eigenlijk heet het werk ‘Nijmegen, de mensen, de stad’, maar
voor velen blijft het ‘de Nijmeegse Nachtwacht’. Een kunstwerk
dat de tongen aardig losmaakt: “Waarom staat die er wel op en
die niet?” Of: “Ik hoef er echt niet op te staan hoor, maar wat
hij/zij daar nou te zoeken heeft!” Sven Hoekstra vindt dat juist
wel amusant. De presentatie van zijn enorme tekening plus voorstudies trok veel bezoekers en ook in de weken erna schuifelde
menigeen over de grafstenen langs de portretten van al die Nijmegenaren. Vanaf 1 mei hangt het werk in het stadhuis.

Dank

Meesters & Gezellen 2019
De presentatie van het lichtplan vond plaats op 8 maart tijdens
het concert De Magie van de Finse Nacht in de reeks Meesters &
Gezellen. Zeer bijzondere koorzang, met dit keer werk van Finse
componisten als Jean Sibelius, Erik Bergman en Einojuhani Rautavaara werd omlijst door bijpassende lichtscenario’s.

Onlangs is de Nijmeegse ondernemer en Stevenier Theo Kampschreur overleden. Het was Theo’s
wens dat de bezoekers van zijn
afscheidsdienst in de Stevenskerk
geen bloemen meenamen, maar
een bijdrage deden aan de restauratie van het Königorgel. “En niet
te suunig!”, zoals hij vóór zijn
overlijden zei op zijn eigenzinnige manier. Op deze manier is er
€ 688,- opgehaald. Dank aan Theo,
zijn familie én de ruimhartige bezoekers van zijn afscheid!

Activiteiten in de Stevenskerk
Vriendendag

Zomerserie orgelconcerten

Op 17 mei 2019 vindt de jaarlijkse Vriendendag plaats.
Het programma:
14.00 uur: Inloop en ontvangst in de Zuiderkapel
14.15 uur: Opening door Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk
14.30 uur: Stand van zaken fondsenwerving van het masterplan
15.00 uur:	Rondleidingen Königorgel, Stevenstoren en Catharina
van Bourbon
16.30 uur: Borrel met Stevensbier ‘Ludwig König ’

De Zomerserie van de Nijmeegse Orgelkring start dit seizoen
met een wel heel bijzonder concert: de uitvoering van Canto Ostinato op het – net gerestaureerde – Königorgel door Toon Hagen
op dinsdagavond 18 juni. Het afsluitende familieconcert, zoals
gebruikelijk op een zondagmiddag – 22 september – vertelt een
onderduikverhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dit in het kader
van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Nijmegen. Daartussenin ligt een hele reeks boeiende orgelconcerten waarvan het
programma te vinden is op www.nijmeegseorgelkring.nl.

Vrienden en Steveniers zijn van harte uitgenodigd. Graag aanmelden via p.schreurs@stevenskerk.nl of 024-3604710.

StevenskerkLive

Concert Graham Nash
Vrijdag 26 juli 2019, 20.30 uur

De Stevenskerk is ook dit jaar weer het podium voor bijzondere
concerten tijdens de Vierdaagsefeesten. Van de levenspop van
Roxeanne Hazes tot de rauwe combinatie van soul en blues, aangevuld met een vleugje southern-rock, van de Teskey Brothers.
Die laatste act is al uitverkocht, maar voor de andere concerten
zijn er nog tickets verkrijgbaar via www.doornroosje.nl.
Rondom StevenskerkLive biedt de Stevenkerk in de Vierdaagse
week ook plaats aan de opening van de 50ste Vierdaagsefeesten,
lezingen, verhalensessies en nog veel meer. Dat alles wordt georganiseerd door het ACBN, zie www.vierdaagsefeesten.nl.
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Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens
Deze zomer is er vrijwel elke zaterdagmiddag live muziek in de
Stevenskerk. In het programma zijn ook de vertrouwde maandelijkse Vespers opgenomen. Daarnaast zijn er verrassende kamermuziekconcerten, orgelconcerten door onze vaste organisten én door
jonge talenten. Een heerlijk moment van muzikale ontspanning in
een contemplatieve setting! Zie de agenda van onze website.
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De Stevenskerk mag de legendarische Engelse singer-songwriter
Graham Nash ontvangen. Zijn uitgebreide carrière van meer dan
50 jaar kent vele hoogtepunten. Zo begon hij in de jaren zestig de
succesvolle Engelse popgroep The Hollies. Hierna maakte hij deel
uit van een nog succesvollere groep, Crosby, Stills & Nash (later
Crosby, Stills, Nash en Young). Samen maakten ze in de korte tijd
dat ze bij elkaar waren een aantal onvergetelijke nummers waaronder, ‘Our house’, ‘Teach Your Children’ en ‘Ohio’.
Tegenwoordig treedt Graham Nash als soloartiest op. Hij laat
naast zijn nieuwe nummers uiteraard ook een aantal klassiekers
horen tijdens dit bijzondere concert in de Stevenskerk.
Kaarten zijn te koop via www.doornroosje.nl.

agenda mei-juli 2019
Vrijdag 17 mei
Vriendendag 2019

14.00 - 17.00 uur

Zaterdag 18 mei
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Berry van Berkum op het
orgel
Vrijdag 24 mei
Titus Brandsma Instituut, lezing

15.00 - 16.30 uur

Zaterdag 25 mei 12.00 - 13.00 uur & 13.00 - 14.00 uur
Kamerkoor Ton sur Ton, concert
Zaterdag 25 mei
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Arjan de Vos, Orgeltalent
Woensdag 29 mei
Renaissance Choir, concert

14.00 - 15.00 uur

Donderdag 30 mei
10.00 - 11.15 uur
PGN, Hemelvaart, dienst van Woord en Tafel
Vrijdag 31 mei
18.00 - 23.30 uur
G10, Festival van de economie & filosofie
Zaterdag 1 juni
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Capella Cumerana,
Eveningsong
Zondag 2 juni
Nijmegen klinkt, diverse koren

12.00 - 17.00 uur

Zaterdag 8 t/m 16 juni
openingstijden
Klassiek-realistische kunstenaars Nijmegen, Expositie Noorderkapel
Zaterdag 8 juni
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Marte Gerritsen (cello) &
Gerda Marijs (piano), Kamermuziek
Zondag 9 juni
10.00 - 11.15 uur
Oecumenisch City Pastoraat, Pinksteren, dienst van Woord en
Tafel
Zaterdag 15 juni
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Berry van Berkum op het
orgel
Dinsdag 18 juni
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Toon Hagen speelt Canto Ostinato
Zaterdag 22 juni
16.00 - 16.45 uur
Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens, Jeroen Koopman, Orgeltalent
Dinsdag 25 juni
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Reitze Smits speelt Bach
Dinsdag 2 juli
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Dirk Luijmes, tweeluik: harmonium
& orgel
Dinsdag 9 juli
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Ben van Oosten speelt Bach, Händel,
Widor
Zaterdag 13 juli
StevenskerkLive, Luwten

17.00 - 18.00 uur

Zondag 14 juli
10.00 - 11.30 uur
Stichting Vierdaagsemis, dienst van Woord en Tafel
Zondag 14 juli
StevenskerkLive, Echo Collective

20.30 - 21.30 uur

Maandag 15 juli
StevenskerkLive, Kokoroko

20.30 - 21.30 uur

Dinsdag 16 juli
StevenskerkLive, Roxeanne Hazes

20.30 - 21.30 uur

Woensdag 17 juli
StevenskerkLive, The Teskey Brothers

20.30 - 21.30 uur

Donderdag 18 juli
StevenskerkLive, Josh Ritter

20.30 - 21.30 uur

Vrijdag 19 juli
StevenskerkLive, Lucky Fonz III

20.30 - 21.30 uur

Dinsdag 23 juli
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Leo van Doeselaar speelt Bach,
Brahms, Bartok, Alain, Welmers en Kurtag
Vrijdag 26 juli
Graham Nash, concert

20.30 - 22.00 uur

Dinsdag 30 juli
20.30 - 21.30 uur
Orgelconcert zomerserie, Johan Luijmes & Harrie Starreveld,
meditatief concert
Meer informatie over het programma, openingstijden en
bereikbaarheid vindt u op www.stevenskerk.nl

Inspirerend Trefpunt
voor kunst, cultuur en bezinning
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