De Vrienden van de Grote Kerk in 2015
Het motto van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht: ‘De Grote Kerk
is van ons Allemaal’ is ook in 2015 uitgedragen in samenwerking met andere betrokkenen bij
de Grote Kerk. Lezingen, excursies en muzikale activiteiten zijn daarvan het resultaat
geweest. Het aantal leden van de Vereniging steeg met 15 tot 641.
Hoogtepunten, die in samenwerking werden gerealiseerd, waren de uitvoering van het
Requiem van Mozart op 4 mei 2015 in een volle kerk en de opening van de vernieuwde
Synode tentoonstelling. De kosten van deze en de vele andere activiteiten bleven dankzij die
samenwerking beperkt. Daardoor zijn er ook voor 2016 weer voldoende middelen
beschikbaar voor de realisatie van de doelstellingen van de Vrienden, kort samengevat:
belangstelling wekken voor de Grote Kerk.
Ledenvergadering
Op donderdag 16 april 2015 vond de ledenvergadering plaats in de goed gevulde wijkzaal van
de Grote Kerk. Het voorafgaande jaar werd geëvalueerd. Op de ledenvergadering werden de
verslagen over 2014 goedgekeurd en de plannen voor 2015 besproken.
Er werd afscheid van een bestuurslid genomen en de voorzitter werd opnieuw gekozen. Aan
de vergadering werd voorgesteld ‘VVGK’ als korte aanduiding voor onze vereniging in de loop
van de tijd te vervangen door ‘Vrienden’, omdat dat veel toegankelijker is en duidelijker
aangeeft wie we zijn.
Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering hield Mw. E.M. van Noortwijk een
lezing waarin zij de vernieuwing van de Synode-tentoonstelling in de Grote Kerk toelichtte.
Ze gaf een exclusief inkijkje in de plannen.
Het orgelconcertseizoen
De Orgelconcertserie van de Werkgroep Muziek van de Grote Kerk in Dordrecht werd in 2015
geopend met “Bach by Candlelight”. De vrienden hebben deze concerten financieel en met
publiciteit gesteund. De Werkgroep Muziek verleende leden van onze vereniging vrije
toegang tot deze concerten. Hiervan hebben 112 Vrienden gebruik gemaakt.
Herdenkingsconcerten
De Vrienden hebben dit jaar steun gegeven aan de mei 1940 en 1945 herdenkingen 70 en 75
jaar na dato. Als voorbereiding op de uitvoering 4 mei besprak op 1 mei Rob Landman in de
Torenhal het requiem van Mozart en voerde Gideon Bodden 2 mei werken van Mozart uit op
de Beiaard.
Na de dodenherdenking op 4 mei 2015 was de Grote Kerk stampvol voor het Requiem van
Mozart. Dat deze uitvoering op deze plaats veel meer was dan heel mooie muziek door
Merwe’s Oratorium Vereniging bleek onmiskenbaar uit de stilte na afloop. De betekenis van
de stilte was grootser dan een ovationeel applaus dat het MOV zeker had verdiend en
gekregen in een theater. Dit concert werd georganiseerd door de Stichting Bijzondere
Concerten met publicitaire en financiële steun van de Vrienden.
Ook bij de herdenking op 13 mei 2015 precies 75 jaar nadat Nederlandse vliegers het leven
gaven bij het bombarderen van de Moerdijk bruggen ter bescherming van de randstad was er
grote belangstelling. Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht voerde passende muziek
prachtig uit in de Grote Kerk. Wim Anceau die lid is van onze vereniging organiseerde deze
herdenking, waarbij Vrienden publicitaire en financiële steun hebben gegeven.
Beiaard Concerten

De donderdagavond Beiaardconcertserie ging begin juli van start en duurde tot eind augustus
met daarna een familie Torenmuziekdag op zaterdag 3 oktober 2015. De combinatie van de
nieuwe kleine Beiaard in het Stadshuis en de grote Beiaard in de Grote Kerktoren werkt
stimulerend. Winkelend publiek hoort de uitvoering bij het Stadshuis en wordt op de
concerten in de Grote Kerktoren attent gemaakt.
De uitvoeringen op de donderdagavonden 2 juli 2015 met water muzikant Reinier Sijpkens
en op 27 augustus 2015 met blazers van het Residentie orkest waren een muzikaal succes met
grote opkomst. De andere donderdagavond-concerten waren muzikaal ook erg goed en druk
bezocht. Bezoekers kwamen zelfs uit het buitenland. De familiedag op zaterdag 3 oktober
2015 was geslaagd. De torenblazers van Jubal werden zeer gewaardeerd.
Naast organisatorische en publicitaire steun aan deze concerten die worden georganiseerd
door stadsbeiaardier Boudewijn Zwart hebben de Vrienden zich met succes verzet tegen
afschaffing van de gemeentelijk subsidie voor deze concerten. De Vrienden steunen deze
concerten organisatorisch en met publiciteit.
Excursies
De Vriendenexcursie van 22 augustus 2015 ging naar de net gerestaureerde St. Joriskerk in
Amersfoort. Op het programma stond ook een bezoek aan het Nationaal Militair Museum op
de voormalige vliegbasis Soesterberg. Er was een dubbeldeks bus nodig om alle gegadigden
mee te kunnen laten gaan.
De Vereniging Vrienden van het Duyschotorgel organiseerde 29 augustus 2015 een excursie
naar het orgel van de Bavo in Haarlem waarbij ook de Vrienden werden uitgenodigd. Helaas
vond de Beiaardexcursie op 8 oktober naar Deventer en Bathem geen doorgang.
In 2015 hebben de Vrienden 5 zolderexcursies in de Grote Kerk georganiseerd met in totaal
rond de 100 deelnemers. De opbrengst van ca. 800 euro is aan de Stichting Behoud Grote
Kerk gedoneerd.
Synodetentoonstelling.
De afgelopen jaren hebben de Vrienden zich samen met de Tentoonstellingscommissie van
de Grote Kerk, het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) en het Museum ingespannen voor
de vernieuwing van de Synode tentoonstelling in de Grote Kerk. Zoals vermeld kregen de
Vrienden op de Ledenvergadering als eerste een inkijkje in de plannen en mochten suggesties
aanleveren die merendeels werden overgenomen in de nieuwe Synodetentoonstelling.
Nog voorafgaand aan de opening hebben de Vrienden en de Vereniging Dordrecht Museum
op vrijdag 4 september een ontmoeting voor leden rond de Synode Tentoonstelling in de
Grote Kerk en het Hof georganiseerd.
Op 17 sept 2015 werd de Synode Tentoonstelling in de Grote Kerk geopend met lezingen door
de voorzitter van het RID, de heer James Kennedy en door de heer Peter Schoon, directeur
van de Dordtse musea. Liesbeth van Noortwijk gaf een toelichting bij de tentoonstelling.
Samenwerking en lezingen in november
Op 14 november 2015 liet de Vereniging van Organisten Gereformeerde Gemeenten de
schoonheid van de Grote Kerk zien en horen aan 500 bezoekers uit het hele land. Boudewijn
Zwart en Cor Ardesch verleenden hun medewerking. We mochten ook 8 nieuwe Vrienden
welkom heten.
Op 20 november 2015 hebben Lianne de Munck - Gerard van den Heijkant van Wheel of Art
in het Klockhuys als schrijfster/dichter en fotograaf een presentatie gegeven in de Torenhal
waarbij kunst en schoonheid in de combinatie van Beeld en Woord werden opgezocht.

Op vrijdagavond 27 november heeft organist, beiaardier en muziektheoreticus Gijbert Kok
een presentatie met muziek over de Franse componist Camille Saint-Saëns gegeven in 't
Klockhuys. De Grote Kerk was tijdens het leven van Camille Saint-Saëns ook al een plaats
waar beroemde musici kwamen, want op 5 juni 1897 gaf hij daar een orgelconcert.

