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Moddergat, 8 september 2009 
 
 

Wekelijks Stilte Moment Paesens uitgebreid 
met concerten 
 
Ook in het komende winterseizoen gaat stichting Oan 'e dyk door met het organiseren van 
Stilte Momenten in het karakteristieke 'kerkje aan zee' van Paesens. Iedere zondagmiddag is 
er een meditatief programma van ongeveer veertig minuten met muziek, voordracht en 
momenten van stilte. De agenda wordt deze winter uitgebreid met enkele concerten. 
 
In de afgelopen periode zijn er o.a. bijdrages geweest van Atze van Wieren, met gedichten 
over terpkerken, Ierse kerkmuziek van Henk Heideveld en er werd grafiek getoond over de 
Waddenzee van Aly van der Wal. Het bekende Gilmann-orgel uit 1758 werd wekelijks 
bespeeld door verschillende organisten. In totaal kwamen er 311 bezoekers naar het Stilte 
Moment tijdens 17 zondagen. 
 
In het komende winterseizoen staat er opnieuw veel muziek en voordracht op het 
programma. Er is orgelmuziek van Ids de Beer (Metslawier), Fokje Haasdijk-Vis (Dokkum), 
Hans van der Zouwen (Amsterdam, Paesens) en Jan van der Ham (Moddergat). Gedichten 
worden voorgedragen door o.a. Akke Brouwer, voormalig stadsdichter van Dokkum en 
Carianne Schellevis, die gedichten over de Waddenzee verzamelt. Het complete overzicht 
staat op de webpagina www.oanedyk.nl/stiltemoment. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven zelf een muzikale of poëtische bijdrage te leveren. De Stilte Momenten zijn 
wekelijks op zondagmiddag 16.00 uur en de entree is gratis. Bij de uitgang wordt om een 
vrijwillge bijdrage gevraagd. 
 
Behalve het Stilte Moment organiseert Oan 'e dyk deze winter drie concerten die passen bij 
de sfeer van de oude kerk. Er is een optreden van de Roemeense zigeunergroep Constantin 
Kwartet op 15 november, een kerstconcert van de folkgroep Madlot uit Wageningen op 20 
december en een concert met middeleeuwse muziek van De Blauwe Schuyt uit Den Bosch op 
11 januari. Voor de concerten wordt entree geheven. De aanvang is 16.00 uur. 
 
Meer informatie kunt u krijgen via de website www.oanedyk.nl, u kunt mailen via 
info@oanedyk.nl of bellen met 0519-850299 (06-46633989) 
 
Het Stilte Moment wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provinsje Fryslân in het 
kader van het stimuleren van het 'bezinningstoerisme'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


