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Nieuwsbrief
september 2021
Zondag 5 september
orgelconcert 16:00 uur.

Organist Frans Bullens

Goliath en David in concert…..
Organist Frans Bullens, geboren in Veghel, en
klarinettist Paul Hoogenboom, jarenlang klarinetdocent
aan het Hertog Jan Centrum, staan garant voor een
afwisselend en boeiend programma.
De muzikale duizendpoot (organist, componist,
dirigent) Frans Bullens uit Dongen studeerde orgel bij
Maurice Pirenne aan het Brabants Conservatorium
(diploma in 1978) en elektronische toetsen-lichte
muziek op hetzelfde instituut (diploma in 1996). Van
1970 tot 1980 was hij als organist verbonden aan de
Sint Lambertuskerk in Veghel. Hij was werkzaam als
docent orgel, keyboards, piano en koorvorming bij de
stichtingen ‘Het Kunstpodium’ in Dongen, Gilze-Rijen
en ‘H 19’ in Oosterhout. Van 1980 tot 2020 was Frans als
koorleider/organist verbonden aan de Sint
Laurentiuskerk in Dongen. Daar gaf hij ook leiding aan
het gemengd koor Sint Laurentius, het Jeugd- en
kinderkoor en het Gregoriaans Koor.
Paul Hoogenboom (1953, Breda): “Pas na wat
omzwervingen via een technische opleiding en enkele
jaren kunstacademie, die ik niet had willen missen, ben
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Klarinettist Paul Hoogenboom

ik bij de klarinet terecht gekomen.” Hij studeerde
klarinet aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.
Masterclasses volgde hij bij Rudolf Jettel in Salzburg en
Walter Boeykens in Antwerpen. Paul was ongeveer
twintig jaar klarinetdocent in Schijndel en als zodanig
verbonden aan het Hertog Jan Centrum aldaar
(werkgebied Schijndel én Sint-Oedenrode). Daarnaast
had hij een lespraktijk binnen Factorium te Tilburg.
Momenteel leidt hij daar nog het Klarinet Plus
ensemble. Als uitvoerend klarinettist neemt hij deel
aan, of organiseert zelf losse projecten, al dan niet met
poëzie. Hij speelt mee in een blazerstrio en houdt zich
de laatste tijd bezig met het opnemen van onbekende
solostukken.
Op het programma staan aanstaande zondag onder
andere werken van: J.S. Bach, W.A. Mozart, R.
Schumann, G. Verdi en last but not least van Frans
Bullens zélf.
Het concert duurt ruim een uur. Vooraan in de
kerk staan – voor wie wil – comfortabele stoelen klaar
op 1,5 meter afstand, zodat men niet een uur lang op
de harde kerkbanken hoeft te zitten.

Zaterdag 11 september
Nationale Orgel- en Open Monumentendag
Drie gratis rondleiding.
Aanstaande zaterdag 11 september is het Nationale
Orgel- én Open Monumentendag. Reden voor de
Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel om een
interessant programma samen te stellen: drie gratis
rondleidingen! De eerste begint om 12:00 uur, de
tweede om 13:30 uur en de laatste om 15:00 uur. Deze
drie rondleidingen gaan altijd door: er wordt géén
minimum aantal gehanteerd!
Geschiedenis van de kerk.
Anne-Marie Cornelissen leidt u door de geschiedenis
van de Heilige Servatiuskerk aan de Markt in Schijndel
en eindigt haar rondleiding bij het koororgel voorin de
kerk.

De preekstoel met achterin
de kerk het monumentale
Smits-orgel

De organist en beiaardier op hun vingers kijken.
1. Bij het koororgel neemt een van de aanwezige
organisten – Kees Doornhein, of Johan Dekker – het
van Anne-Marie over. De deelnemers krijgen tekst
en uitleg over de werking van een pijporgel en
kunnen in het binnenste van een orgel kijken terwijl
het wordt bespeeld.
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2. Daarna gaat de helft van de groep met
beiaardier Joost van der Werf mee omhoog de
toren in naar de speelkamer van het carillon,
gevolgd door organist Kees Doornhein die de
andere helft meeneemt naar het monumentale
Smits-orgel.
3. Na 15 minuten wisselen de twee groepen van
plek. Voordat de twee groepen naar boven gaan
krijgen ze duidelijke instructie hoe de wisseling in de
toren coronaproof plaats gaat vinden.
4. Duur van de totale rondleiding ongeveer één uur
en vijftien minuten.
Programma zaterdag 11 september.
12:00 – 13:30 en 15:00 uur: gratis rondleidingen door
Anne-Marie Cornelissen, m.m.v. de organisten Kees
Doornhein en Johan Dekker én beiaardier Joost van
der Werf. 16:30 uur wordt de kerk gesloten.
Bezoek eens onze website www.smitsorgelschijndel.nl,
of onze Facebookpagina door @smitsorgelbeiaard in
te toetsen als zoekopdracht.

Het prachtige interieur met een indrukwekkende beeldengalerij en
voorin de kerk een monumentaal hoofdaltaar
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Zondag 12 september
Open Monumentendag en Atelierroute Schijndel.

Van kruiskerk anno 1457
tot de bouwvorm van
een basiliek in 1839

Dit jaar zet het parochiebestuur van de Heilige
Michaëlparochie op zondag 12 september de deuren
van het oudste gebouw van Schijndel aan de Markt
wagenwijd open voor publiek.
Vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur kan iedereen het interieur
van de Heilige Servatiuskerk – wat een rijksmonument is
– komen bewonderen. In tegenstelling tot zaterdag
worden er zondag géén rondleidingen gegeven. Bij
binnenkomst kunnen geïnteresseerden de ruimtelijke
ontwikkeling van het kerkgebouw door de eeuwen
heen aan de hand van een tijdbalk volgen. Tevens
staan er bij diverse historische objecten borden met
verklarende teksten. Wie de ruimtelijke ontwikkeling
van het gebouw door de eeuwen heen middels
videobeelden in zich op wil nemen kan onder de toren
het tien minuten durende filmpje “De geschiedenis van
de Servatiuskerk” bekijken. Het filmpje eindigt met een
animatie, waarin de diverse ontwikkelingsstadia vanaf
1305 achterelkaar worden weergegeven. Daardoor zie
je het gebouw letterlijk groeien van
middeleeuws
kapelletje in 1305 tot het imposante gebouw wat de
kerk sinds 1839 is.
Op deze Open Monumentendag vindt ook de
Atelierroute Schijndel plaats. De Schijndelse kunstenaar
Geert Maas wilde graag meedoen aan de
Atelierroute, maar hij had een groot probleem: zijn
atelier bevindt zich in Den Bosch.
Als de Heilige Servatiuskerk in verband met de Open
Monumentendag tóch open is, is het dan een idee om
Geert Maas zijn werk in de kerk te laten exposeren??
Deze vraag is aan het parochiebestuur voorgelegd en
het antwoord was: “Ja!”
Daarmee creëerde het parochiebestuur een unieke
situatie: de Heilige Servatiuskerk is als rijksmonument te
bezichtigen en te bewonderen, evenals het werk van
Geert Maas.

Wat staat er nog op het programma ?
ORGELCONCERT
3 okt 16:00-17:00

Organist Henk van Riel komt met zijn electronisch "huisorkest"

INLOOP ORGELCONCERTEN
25 september

13:15 - 13:45 uur

René Bouman

9 oktober

13:15 - 13:45 uur

Axel Wenstedt

23 oktober

13:15 - 13:45 uur

Thed van den Aker
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