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Concert administratie
p/a Koenestraat 83
3958 XE Amerongen
telefoon: 0343 - 456 449
concerten@andrieskerk.nl

Secretariaat
p/a Kersweg 28a
3958 BC Amerongen
telefoon: 0343 - 451 500
vrienden@andrieskerk.nl
KVK: 30188647

https://www.facebook.com/SVAK.Amerongen/



Vrienden voor het muziekleven, of toch......

Een monument is een kostbaar bezit. Daar weten we inmiddels alles 
van. De oprichting van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk in 
2003 had tot doel de kerk in goede staat te behouden en door te geven 
aan volgende generaties. Menigeen zou, daar anno 2020 naar gevraagd, 
hebben geantwoord dat de stichting Vrienden van de Andrieskerk is 
opgericht om concerten te organiseren en zo het (muziek)leven in 
Amerongen kleur te geven. Het bestuur van de stichting en een groep 
trouwe vrijwilligers is voor dat misverstand verantwoordelijk. We stralen 
kennelijk zoveel plezier uit in onze muzikale activiteiten dat dit belang-
rijke middel (onze concerten leveren geld op voor het beoogde doel) in 
de ogen van velen het doel is geworden.

In ons land sta je meestal niet alleen in de zorg voor een monument. 
Monumentenzorg, zoals het toen heette, had de Andrieskerk in het 
jaar 2000 een monumentensubsidie verleend voor een periode van tien 
jaar. De basis voor de subsidie was een uitgebreid 10-jarenplan voor het 
onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw (exclusief de toren, die 
is eigendom van de gemeente Utrechtse Heuvelrug). Monumentenzorg 
subsidieerde jaarlijks 50% van de onderhoudskosten. 

Voorwaarde was dat de eigenaar (de kerkgemeenschap) elk jaar onge-
veer 10.000 euro zelf moest opbrengen. De Stichting Vrienden van de 
Andrieskerk heeft zich vanaf haar oprichting als taak gesteld dit ambiti-
euze plan waar te maken.
Hierbij hebben wij de focus gelegd op ALLE inwoners van Amerongen, 
mede omdat het eeuwenoude kerkgebouw beeldbepalend is voor ons 
mooie dorp. Consequent en vakkundig onderhoud is daarbij cruciaal. 

Deze periode van intensief onderhoud (voegwerk, nieuwe dakgoten, 
aanpak van houtrot, schilderwerk etc.) had tot resultaat dat het gebouw 
er weer goed bij stond in 2010.



In de jaren die volgden is er diverse keren een subsidieaanvraag 
gedaan, maar kreeg de Andries telkens een afwijzing. Gelukkig hebben 
de Vrienden toch steeds hun steentje bij kunnen dragen aan de jaarlijks 
terugkomende kosten en ook aan de gedeeltelijke vervanging van het 
leiendak in 2015 (bijdragen van de stichting 30.000 euro). Maar een echt 
Meerjarenplan was niet meer haalbaar.

Stand van zaken 2020
Dit voorjaar hebben de Kerkrentmeesters (“de facilitaire dienst van de 
kerk”) en het bestuur van de Vrienden gezamenlijk gewerkt aan een 
nieuw Meerjaren-onderhoudsplan en dit ingediend bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed. En met succes! Voor de periode van 2021 tot en 
met 2027 krijgen we weer subsidie! 
De Rijksdienst draagt jaarlijks 60% bij van de kosten van het onderhoud 
aan de buitenkant, alles volgens hun strikte richtlijnen en conform het 
ingediende plan. 
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Andrieskerk heeft zich 
garant gesteld voor de overige 40% van de kosten (ca. 7000 euro per 
jaar). Inmiddels zijn er offertes aangevraagd; de eerste werkzaamheden 
zullen in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd.



Er wordt begonnen met de aanpak van de buitenkozijnen. Het werk 
omvat reparaties van houtrot, vervangen van stopverf en het uitvoeren 
van schilderwerk. Het voegwerk wordt plaatselijk vernieuwd en hier en 
daar moet het lood van dakaansluitingen worden vervangen. Een jaar 
later pakken we een aantal dakgoten en hemelwaterafvoeren aan. In 
2023 wordt het schilderwerk nagelopen, bijgewerkt en worden enkele 
loodstroken vervangen. En zo bevat het Meerjaren-onderhoudsplan ook 
voor de jaren daarna een opsomming van werkzaamheden.

De financiering
In de afgelopen jaren is er minder geld aan onderhoud uitgegeven dan in 
de jaren daarvoor gebruikelijk was. Wij zijn zuinig met onze middelen 
omgegaan en hebben, zoals gewoonlijk, erg weinig kosten gemaakt. We 
hebben een reserve kunnen opbouwen, waardoor we onze belofte om de 
nieuwe onderhoudsplannen financieel mogelijk te maken, ook konden 
doen. De meer dan welkome vriendenbijdragen vormen nog steeds de 
basis voor ons financiële plaatje, soms aangevuld met een gift of legaat. 
Een ander, niet onbelangrijk deel van onze jaarlijkse inkomsten komt uit 
de positieve exploitatie van de concerten. In 2020 is daar weinig of niets 
van terecht gekomen door de coronacrisis. Wij hopen en vertrouwen, 
dat op afzienbare termijn weer regelmatig concerten kunnen worden 
gegeven. 

Andrieskerk, meer dan kerk alleen
Toen we 17 jaar geleden begonnen met onze concerten was dat een nieuw 
hoofdstuk in de eeuwenlange geschiedenis van de Andrieskerk. 
Inmiddels wordt de kerk wat vaker gebruikt voor niet-kerkelijke evene-
menten (symposia, generatielezingen etc.). Onze stichting ondersteunt 
deze ontwikkeling: de Andrieskerk biedt de grootste zaalaccommodatie 
in Amerongen en de kwaliteit van de akoestiek is onomstreden. Aan het 
geschikt makenvan de kerk voor multifunctioneel gebruik werkt onze 
stichting van harte mee. Zo ontwikkelen wij op dit moment plannen 
voor verbetering van de verlichting en doen dat in nauw overleg met de 
Kerkrentmeesters.



Concertseries stichting Vrienden van de Andrieskerk toen….

Ter ondersteuning van de initiatieven tot extra gelden voor het 
onderhoud van de Andrieskerk was er elk seizoen in de afgelopen
11 jaar een interessant, wisselend  muzikaal  aanbod.

Aanvullend werd gemiddeld 2 maal per jaar een professioneel ensemble 
of solist(e) gecontracteerd.  Denk hierbij aan de kerstconcerten met het 
Utrechts Byzantijns koor, aan de tenor Maarten Koningsbergen en de 
virtuoze pianiste Ketevan Sharumashvilli.

Vorig seizoen eindigde op vrijdag 6 maart abrupt het SVAK-seizoen 
2019-2020 vanwege  het Covid 19-virus. 

De samenwerking met de 
afdeling klassieke muziek van 
het Utrechts Conservatorium 
was hierin gemiddeld vijf maal 
per seizoen een vast gegeven. 
Die concerten door talentvolle 
jonge mensen uit diverse 
werelddelen waren vaak 
verrassend en uitdagend. 

conservatorium Utrecht

Byzantijns koor



Concertserie  stichting Vrienden van de Andrieskerk nu…..

Een vreemde tijd!.... Bij de verschijning van dit bulletin is het jaarpro-
gramma nog steeds onduidelijk . Toch blijven we midden in deze ‘halve’ 
lock down optimistisch!  Zodra de dreiging van corona voorbij is gaan 
we door met wat we met veel plezier en gelukkig ook met succes al 17 
jaar doen: met u samen genieten van mooie muziek in een prachtige 
sfeer en ‘op loop-afstand’ !

En het HKU strijkorkest en het 
Bellamy ensemble  hebben al een 
toezegging gedaan voor een 
concert later in het seizoen. 
Ook hebben we een spetterend 
optreden in het vizier van het
ARTEZ/HKU Saxophone 
Orchestra medio/eind maart. 

Sowieso gaan we het seizoen afsluiten met wederom niemand minder 
dan de fantastische pianiste Ketevan Sharumashvilli. Mocht u dat con-
cert in het vorige seizoen niet hebben kunnen bijwonen, neem dan uw 
kans  waar en reserveer haar concert vast in uw agenda!

In september  konden we in de 
binnentuin van landgoed Zuylestein  
alsnog genieten van het strijktrio 
OEHOE, aangevuld met jazz-trom-
pettist Gerben Klein Willink. Het 
was een feestje voor oor en oog! De 
zon scheen en de moestuin was in 
volle bloei!  

Poortgebouw Zuylenstein

Artez/HKU Saxophone Orchestra



Data concerten SVAK-seizoen 2020-2021 (voorlopig)

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen inzake het corona-virus:
1. 18 december  - het Utrechts Byzantijns koor 
      (helaas uiterst onzeker ivm zang)
2. 29 januari  - het HKU strijkorkest i.s.m. 
       het Bellamy ensemble
3. 19 of 26 maart  - het ARTEZ/HKU Saxophone Orchestra

4. 4 juni   - pianiste Ketevan Sharumashvilli.

De mogelijkheid van een abonnement kan dit jaar helaas niet geboden 
kan worden vanwege deze onzekere periode. Concerten kunnen immers 
nu helaas zomaar geannuleerd worden. Wilt u op de hoogte worden ge-
steld van de concertdata en mogelijke wijzigingen meldt u zich dan aan 
via concerten@vriendenandrieskerk.nl  en blijf ook onze website volgen!

Wilt u ook vriend worden van de Andrieskerk?

Zowel bedrijven als particulieren kunnen vriend van de Andrieskerk 
worden. Voor particulieren geldt een minimumbedrag van 20 euro per 
jaar en voor bedrijven van 50 euro per jaar. U ondersteunt hiermee ons 
werk voor het behoud van de Andrieskerk. 
Om vriend te worden ga naar: www.andrieskerk.nl/vriend

De coördinatoren van het 
Utrechts Conservatorium 
zijn verder bezig om zo 
mogelijk nog in het 
voorjaar een extra 
podium optreden in 
Amerongen in te lassen.

Ketevan Sharusmashvilli


