
 De Vrienden van de Grote Kerk in 2016 
 
Het motto van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht: ‘De Grote Kerk is van ons 
Allemaal’ is ook in 2016 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 daalde met 4 tot 637 (641 in 2015). 
 
Hoogtepunten, die in samenwerking werden gerealiseerd, waren de uitvoering van de Beeldenstorm en 
het Eurocarillon festival. De kosten van deze en de vele andere activiteiten bleven dankzij die 
samenwerking beperkt. Daardoor zijn er ook voor 2017 weer voldoende middelen beschikbaar voor de 
realisatie van de doelstellingen van de Vrienden, kort samengevat: belangstelling wekken voor de 
Grote Kerk.  
 
Trekpleister van Dordrecht 
De coördinatie-commissie van de Stichting Behoud Grote Kerk en de Vrienden hebben met 
ambtenaren en wethouder van de gemeente Dordrecht overlegd over de Grote Kerk als één van de 
belangrijkste trekpleisters van Dordrecht. Hoe kan de Kerk in synergie met de andere trekpleisters van 
Dordrecht aantrekkelijker gemaakt worden? Een punt van zorg is het betaalbaar houden van het vrij 
toegankelijk zijn van de Grote Kerk. Daarbij is zorgvuldig de scheiding van Kerk en Staat in 
ogenschouw genomen en dat de Kerk eigendom is van de Kerkelijke Gemeente en primair een 
Godshuis is; op zich iets uitzonderlijks voor zo’n mooi oud monument in Nederland. 
 
Als resultaat hiervan is in juni 2016 door de vertegenwoordigers van het museum en de gemeente 
Dordrecht een visitatie uitgevoerd, waaruit waardevolle aanbevelingen kwamen om de Kerk als 
monument attractiever te maken voor bezoekers. De belangrijkste conclusie is: Bezoekers van de Grote 
kerk krijgen veel en verschillende informatie en kunnen daardoor hun oriëntatie in de kerk verliezen. 
Advies: Kies en breng het verhaal van de kerk en het monument op heldere wijze. Het doel is de 
aanbevelingen verder uit te werken in 2017, zodat bij de Synode herdenking van 2018 resultaat 
zichtbaar is. 
 
Door de daling van de rentestand dreigen op de lange termijn de voorzieningen voor onderhoud aan de 
Kerk onvoldoende te zijn. De Vrienden hebben de Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht aangeboden 
fondsenwerving te steunen evenals het verwerven van inkomsten door extra activiteiten in de Kerk.  
 
Steunen van Initiatieven 
In 2016 hebben de Vrienden diverse initiatieven gesteund van leden en anderen die aandacht vestigen 
op de Grote Kerk, het gebruik ervan en inkomsten voor de Kerk opleveren. Bijvoorbeeld de 
Beeldenstorm uitvoering in de Grote Kerk, georganiseerd door Hollands Diep, dat naast een groot 
artistiek succes veel inkomsten opleverde. Ook is de tentoonstelling van Sjef Hutschemaker over de 
Psalmen door ons gesteund. In december werden filmopnamen van de jeugdvereniging van de CGK uit 
Zwijndrecht gesteund. De filmopnamen zijn op YouTube te zien. De Vrienden hebben ook de uitgave 
bekostigd van de Gids voor de Gids van de Grote Kerk geschreven door Herman van Duinen. Er is 
gelegenheid geboden de uitvoering van het Requiem van Mozart tijdens de Vesperdienst in de Grote 
kerk van 20 november 2017 financieel te steunen. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden is in 2016 aanzienlijk versterkt. Er bleef wel een vacature voor een 
bestuurslid dat betrokken lid is van de Grote Kerk Gemeente en deze organisatie door en door kent. De 
wijkkerkenraad heeft steun gezocht voor de PR-commissie van de kerk. Een bestuurslid van de 
Vrienden is bereid zitting te nemen in deze commissie voor de vele onderwerpen waar de 
doelstellingen van de Kerk en Vrienden samenvallen. 
 
Nieuwe Website 
Ten behoeve van de hoofddoelstelling van de Vrienden heeft het bestuur zich aanzienlijke inspanning 
getroost voor de vernieuwing van de website. De website biedt, naast specifieke informatie voor leden 
van de Vrienden, informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grote Kerk.  
Het heden en verleden van de Grote Kerk wordt op de nieuwe website weergegeven in woord, beeld en 
geluid. De aanpassingen van de website hebben geleid tot meer bezoekers van de website en ook 
hebben we op  deze manier een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
 



Ledenvergadering 
Op 7 april 2016 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 2015 
goedgekeurd en de plannen voor 2016 besproken. Er werd afscheid van een bestuurslid genomen een 
aantal bestuursleden werden (op)nieuw gekozen.  
 
Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering hield burgemeester A.A.M. Brok een lezing 
waarin hij zijn visie gaf op het motto van de vrienden ‘de Grote Kerk is van ons allemaal’.  
 
Het orgelconcertseizoen 
De Orgelconcertserie van de Werkgroep Muziek van de Grote Kerk in Dordrecht was ook in 2016 weer 
goed gevuld. Hoogtepunten waren onder andere het concert gegeven door Ben van Oosten; het zeer 
drukbezochte concert in het kader van de afronding van de Bach-integrale van Cor Ardesch en het 
concert in samenwerking met Capella Breda o.l.v. Daan Manneke. 
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 vrienden 190 
maal gebruik gemaakt. 
 
Beeldenstorm 
In het kader van de Beeldenstormherdenking zijn vele activiteiten georganiseerd; waaronder de 
Beeldenstorm voorstelling in de Grote Kerk, georganiseerd door Hollands Diep. Tijdens het Bach-
festival vond de première plaats, waarna de voorstelling nog drie keer werd herhaald. 
 

Beiaard Concerten 

De donderdagavond Beiaardconcertserie ging begin juli van start en duurde tot begin september met 
daarna een familie-torenmuziekdag op zaterdag 3 september 2016. Extra druk bezocht werden het 
openingsconcert met medewerking van saxofoonkwartet ‘Met Maten’ en het afsluitende concert 
waarbij Gerard de Wit en Alisa van Dijk hun medewerking verleenden. 
 
Veel (internationale) belangstelling was er voor het Eurocarillon festival dat op donderdag 18 en 
zaterdag 20 augustus in Dordrecht werd georganiseerd. Beiaardiers uit heel Europa kwamen naar 
Nederland om diverse beiaarden te bespelen, waaronder die van Dordrecht. 
 
 
Excursies 
De Vriendenexcursie van 20 augustus 2016 ging naar de stad Mechelen. Naast een rondleiding door 

het stadscentrum brachten we ook een bezoek aan bierbrouwerij Westmalle. Vanwege de grote 

belangstelling waren 2 bussen nodig om alle deelnemers te vervoeren.  

 
Op donderdag 13 oktober organiseerde de Dordtse Beiaardkring een excursie naar Deventer en 
Bathem; veel vrienden namen deel aan deze excursie.  
In 2016 hebben de Vrienden geen zolderexcursies meer georganiseerd. Dit vanwege 

veiligheidsoverwegingen.  

 
Lezingen 
Ook in 2016 zijn er diverse lezingen gegeven. Rob Landman hield een lezing over historische 
geluidsdragers; Cor Ardesch gaf een lezing over kerkmuziek in de postmoderne tijd en Jan Rietveld gaf 
een lezing over de Synode van Dordrecht. Gideon Bodden gaf een lezing over de kunst van het 
klokgieten. Bij vrijwel alle lezingen was het Klockhuys of de wijkzaal goed gevuld; wat aangeeft dat de 
lezingen in een behoefte voorzien.  
 
Te steunen initiatieven in 2017 
De Vrienden steunen ook het initiatief van diverse Dordtse organisaties voor een herdenking in 2017 
van de eerste dirigent van het Concertgebouw-orkest: Willem Kes die in Dordrecht zijn sporen ook 
heeft verdiend. Ook wordt het initiatief van organist Arjan Versluis gesteund om in 2017 een CD met 
samenzang rond het Bach-orgel in de Grote Kerk uit te brengen. De Vrienden hebben het belang 
aangegeven van en steun toegezegd voor de uitgave in het Engels in 2017 van het Synode Boekje van 
Prof.dr. F van Lieburg door het Historisch Genootschap. 
 


