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Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer. 
Verder waren er speciale vergaderingen om de Orgelworkshop voor basisschool De Beelen te Tolbert 
voor te bereiden. 
 
Concerten 
In 2019 organiseerde de Stichting Vrienden van de Tolberterkerk vijf concerten in de serie Muziek in 
d’Olle Buurt. 
Op 10 februari speelden Ton van Eck (orgel) en Anne van Eck, (viool) 
31 maart werd een concert verzorgd door Jacqueline Dubach (fluit) en Elly van Munster (chitaronne 
en gitaar. 
Het jaarlijkse Ernst Sillem Hoeve-concert vond plaats op 23 juni en werd verzorgd door Evert Sillem 
(viool) en Jochem Schuurman (orgel). 
Op 27 oktober was Flexxmusic te gast en op 22 december was het traditionele kerstconcert met 
vrouwenkoor Cantantes. 
 
Orgelworkshop voor leerlingen van obs De Beelen te Tolbert 
Op 26 maart vond voor het eerst een Orgelworkshop plaats voor leerlingen van obs De Beelen in 
Tolbert. Doel was de leerlingen te vertellen over het cultureel erfgoed. 
Tijdens deze workshop hoorden de leerlingen allerlei zaken over orgels. De werking van het orgel 
werd uitgelegd aan de hand van een model waarop de leerlingen ook zelf mochten spelen. Ook 
hoorden zij iets over de twee orgels in de kerk van Tolbert: het Hess-kabinetorgel en het grote Van 
Oeckelenorgel. De middag werd besloten met een quiz. 
 
 

Jaarplan 2020 
De Stichting Vrienden van de Tolberterkerk heeft de volgende activiteiten gepland voor het jaar 
2020: 
Op 16 februari speelt het Van Zijl Consort.  
Rinke van der Valle geeft op 27 maart een lezing over de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. 
Op 10 mei wordt het Ernst Sillem Hoeve- concert gehouden met Peter Visscher (orgel), Jacqueline 
Dubach (fluit), Elly van Munster (chitaronne en gitaar) en Hetteke Wapenaar (fluit). 
In oktober (datum volgt) speelt Robert Koolstra (orgel en clavecimbel) en in december volgt het 
kerstconcert met vrouwenkoor Cantantes. 
Verder staat er een tweede Orgelworkshop gepland voor dit jaar voor leerlingen van obs De Beelen 
in Tolbert. 
Ook verleent de Stichting medewerking aan de Open Orgeldag op 9 mei. 
 
In verband met de coranacrisis zijn de geplande activiteiten na 15 maart 2020 voorlopig komen te  
vervallen. 
Zodra de activiteiten weer mogelijk zijn, zullen nieuwe data op de website gepubliceerd worden. 


