
BIM IN 2014 

 

Een overzicht van de activiteiten van Stichting De 

Barchkerk in het Midden (BiM) in 2014. 

 

In 2014 heeft BiM vijf voorstellingen gerealiseerd in de 

sfeervolle Barchkerk. 

 

Op 16 februari waren taalvirtuoos Wim Daniëls het 

dialectduo Thera en Gerrit Lueks te gast. Meer dan 100 

bezoekers genoten van de welhaast onuitputtelijke kennis 

van de Nederlandse taal van Wim Daniëls en de vaak 

humoristische dialectteksten van de familie Lueks. 

Op 30 maart verzorgde Sandra Vanreys een optreden. 

Was het mooie weer de oorzaak van het wat tegenvallende 

bezoekersaantal? We zullen het niet weten, maar de 

thuisblijvers hadden ongelijk. 

Zondag 27 april trad het bijna voltallige Lochems 

Mannenkoor op voor een redelijk gevulde kerkzaal. Het 

koor deed dat geheel belangeloos. Een uitermate 

sympathiek gebaar. 

Op 12 oktober liet de oude-stijl-jazzband Hot & Sweet 

de Barchkerk swingen. Een akoestisch optreden 

waarvoor de Barchkerk zich buitengewoon goed leent. 

BiM sloot het jaar 2014 op 21 december af met een 

reprise van het kerstverhaal ‘Stille nacht op de 

Brookhoeve’. Het Brook Duo speelde voor een 

uitverkochte kerkzaal. 

 



Onder het motto ‘In het spoor van opa Schutte’ 

organiseerde BiM in 2014 twee fietstochten. Zowel op 21 

mei als op 17 september was de belangstelling 

bemoedigend. 

 

Financiële resultaten 

Mede door de bijdragen van de vele donateurs, maar ook 

door éénmalige giften en de baten van de optredens 

hebben wij over 2014 € 6.948 aan het onderhoudsfonds 

kunnen toevoegen. Dank aan iedereen die heeft 

bijgedragen, niet in het minst de heer en mevrouw van 

Well van Erve Kostverloren. Ook zijn we dank 

verschuldigd aan het SNS-fonds dat in 2014 garant stond 

voor de financiële uitkomsten van de voorstellingen. 

Gelukkig hebben we hier geen beroep op hoeven doen. Na 

controle door de kascommissie vermelden wij de cijfers 

op de website www.stichtingbim.com. Bent u nog geen 

donateur, maar wilt u dit wel worden, dan kunt u op de 

website ook een machtigingsformulier downloaden. U 

kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de 

bestuursleden. 

 

Hieronder het programma van BiM voor 2015: 

 

12.04  No Nuts 

Zingende dames uit Warnsveld en omgeving met 

eigentijds repertoire. Aanvang: 14.30 uur. 

20.09  More-Music 

Duo met Barchemse inbreng: Melissa Velauthapilla. 

Uurconcert. Aanvang: 15.00 uur. 



18.10 Hot and Sweet 

Sfeervolle oude jazz uit Doetinchem e.o. Aanvang: 14.30 

uur. 

22.11 Jan Vayne 

Pianovirtuoos met ‘Roept-u-maar’-concert. Aanvang: 

14.30 uur. 

13.12 Brook Duo 

Kerkentour met nieuw programma. Aanvang: 20.00 uur. 

 


