
BIM IN 2013 

Een overzicht van de activiteiten van Stichting De 

Barchkerk in het Midden (BiM) in 2013. 

 

Cabaretière Irene van der Aart opende zondag 24 

februari het ‘theaterseizoen 2013’ in de Barchkerk. Voor 

een goed gevulde zaal speelde zij haar programma De 

Boer Op. Conferences en verhalen over het leven van een 

‘stadse’ op het platteland. 

In het kader van Meert Dialectmaond kwam 

zondagmiddag 24 maart het trio Höllenboer naar 

Barchem. Met een combinatie van droogkomische humor 

en spitse streektaalliedjes uit het programma Jappel, wos 

en beunties bezorgden de Sallanders het publiek een 

aangename middag. 

Blaasmuziek zonder grenzen, dat was het thema van het 

concert dat het ensemble Boundless Brass samen met 

toetsenist Jan Getkate op zondag 28 april gaf. Het 

bezoekersaantal had wat groter mogen zijn, maar dat 

deed aan de kwaliteit van het gebodene niets af. 

In mei heeft BiM een donateursactie gehouden onder de 

inwoners van Barchem. Als de toezeggingen jaarlijks 

kunnen worden geïnd, kan BiM een belangrijke financiële 

bijdrage leveren aan het onderhoud van de Barchkerk. De 

gelden zullen in overleg met de kerkenraad worden 

besteed. In de jaarcijfers 2013 – gecontroleerd door een 

onafhankelijke kascommissie – zijn alle ontvangen 

donateursgelden en de nettoresultaten van de optredens 

gereserveerd voor onderhoud. Belangstellenden kunnen de  

jaarcijfers 2013 inzien op de website van BiM: 

www.stichtingbim.com. Zij die nog geen donateur zijn, 

maar dat wel willen worden, kunnen op de website een 



machtigingsformulier downloaden. De bestuursleden 

zijn ook graag bereid alle inlichtingen te verschaffen. 

In de zomerperiode ontwikkelt BiM geen activiteiten, maar 

in die periode kreeg wel de ‘verzetsbank’ voor de kerk een 

broodnodige opknapbeurt. De rekening kon worden 

betaald met de ‘winst’ die BiM in 2012 boekte en een zeer 

welkome bijdrage van Stichting Hulpfonds De Berkel. 

 

Zondag 24 november kwam pianovirtuoos Jan Vayne 

naar Barchem. In een uitverkochte dorpskerk verzorgde 

de Zwollenaar samen met de plaatselijke trots Encore 

een concert dat nog wel even in de herinnering blijft. De 

uitspraak van één van de bezoekers – Dén mag nog wal 

een keer kommen – zegt wat dat betreft genoeg.  

December 2013 was een drukke maand voor BiM. Niet 

één maar twee evenementen stonden op het programma. 

Zondagmiddag 15 december kwamen elf charmante 

jonge vrouwen uit Warnsveld en omgeving naar de 

Barchkerk om Barchem alvast in kerstsfeer te brengen. 

No Nuts verraste de (te weinige) bezoekers met intieme 

ballads en uitbundige Christmas Carols. 

Drie dagen voor Kerstmis, zondagavond 22 december, 

genoot een uitverkochte Barchkerk van Stille nacht op de 

Brookhoeve, de tweede productie in het kader van de 

jaarlijkse ‘kerkentour’ van het populaire Brook Duo. 

Muisstil luisterden de bezoekers naar het door Gert-Jan 

Oplaat geschreven kerstverhaal. 

 

In 2014 komen o.a. taalvirtuoos Wim Daniëls, Gerrit en 

Thera Lueks, countryzangeres Sandra Vanreys en het 

Lochems Mannenkoor naar de Barchkerk. 


