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In het voorjaar van 2020 zou er een uitgebreide serie avonddiensten van 

start gaan. Door het uitbreken van de coronacrisis moest vrijwel de gehele 

serie worden afgezegd. Vorig jaar zijn er zodoende slechts enkele avond-

diensten gehouden.  

Wij zijn blij u te kunnen melden dat er nu een bescheiden serie avonddien-

sten is voorbereid voor de laatste vier maanden van 2021.  

De avonddiensten in de Grote Kerk beginnen steeds om 19.00 uur en zijn 

wisselend in het Mariakoor en in het schip van de kerk. Tenzij anders ver-

meld is de liturg ds. P.L. Wansink. Organist is Cor Ardesch. 

 

Wij hopen van harte u welkom te mogen heten in een van de diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor actuele informatie, raadpleeg de website van de kerk: 

https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/ 

zie onder ‘Kerkdiensten’ en onder ‘Muziek’ 

26-09 Muziekvespers (Mariakoor) 

Deze avond is Onno Verschoor als solist te beluisteren, waarbij Cor Ardesch 

hem begeleidt op het Bach-orgel in werken van Johann Sebastian Bach, Jo-

hann Ludwig Krebs en Georg Philipp Telemann.  

Onno Verschoor bespeelt de blokfluit en de barokhobo in bekende Europese 

barokorkesten en ensembles. Bovendien is hij oprichter en artistiek leider 

van het barokorkest ‘Accademia Amsterdam’, dat regelmatig meewerkt aan 

de cantatediensten in de Grote Kerk. 
 

10-10 Gezongen vespers (Mariakoor) 

De componist Jan Pieterszoon Sweelinck wordt in oktober 2021 groots her-

dacht. Dan is het namelijk precies 400 jaar geleden dat deze belangrijke Ne-

derlandse musicus overleed. Sweelinck had een grote schare met name Duit-

se leerlingen. Aan hen is het te danken dat zijn instrumentale composities 

bewaard zijn gebleven. Cor Ardesch voert er enkele uit op het Bach-orgel. 

Sweelincks vocale werken zijn ook van het allerhoogste niveau. Zij zijn in 

goede handen bij het Rotterdams Vocaal Ensemble onder leiding van Mirjam 

van den Hoek. Zij zingt zelf mee in dit enkelvoudig bezette koor. 
 

24-10 Muziekvespers (schip) 

Ramon Wolkenfelt speelde al eerder trompet in een avonddienst en in mei 

van dit jaar bij de ingebruikname van het Kam-orgel na de balgenrestauratie. 

Samen met Cor Ardesch op het Kam-orgel speelt hij virtuoze muziek. De gast-

predikant is ds. H.L. Radstake uit Alblasserdam. 
 

07-11 Gezongen vespers (schip) 

De eigen cantorij van de Grote Kerk ‘Sura Cantat’ onder leiding van Catrien 

Posthumus Meyjes neemt ons deze avond mee in liederen voor de Voleinding, 

de afsluitende periode van het kerkelijk jaar.  
 

19-12 Cantatedienst (Mariakoor) 

Gezang 433 is een bekend adventslied, dat we in deze periode vaak zingen op 

de Nederlandse tekst ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Dit is een vertaling van 

het door Luther gedichte ‘Nun komm’ der Heiden Heiland’. Op de vierde zon-

dag van Advent heeft Nico van der Meel de leiding over het Drechtsteden 

Bachkoor in een uitvoering van de gelijknamige cantate BWV 61 van Johann 

Sebastian Bach.  
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