
Jaarverslag - De Vrienden van de Grote Kerk in 2017 
 
Het motto van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht: ‘De Grote Kerk is van ons 
Allemaal’ is ook in 2017 uitgedragen in samenwerking met andere betrokkenen bij de Grote Kerk. 
Excursies en muzikale activiteiten zijn daarvan het resultaat geweest. Het aantal leden van de 
Vereniging daalde met 5 leden tot 632 (637 in 2016). 
 
De kosten van de vele activiteiten bleven dankzij samenwerking beperkt. Daardoor zijn er ook voor 
2018 weer voldoende middelen beschikbaar voor de realisatie van de doelstellingen van de Vrienden: 
belangstelling wekken voor de Grote Kerk.  
 
Steunen van Initiatieven 
In 2017 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.  
Allereerst noemen we het historische concert rond de Dordtenaar Willem Kes. Diverse Dordrechtse 
musici en muziekverenigingen verleenden hun medewerking en de kerk zat terecht ook goed vol met 
publiek. Bijzonder was dat tijdens dit concert ook een lijvige biografie werd gepresenteerd, geschreven 
door Vriend Rob Landman, waarin het resultaat van zijn studie naar Willem Kes is vastgelegd. Het 
eerste exemplaar werd onder luid applaus in ontvangst genomen door de directeur van het 
Amsterdams Concertgebouw Orkest. Willem Kes was, na zijn Dordtse periode, de eerste chef-dirigent 
van dit vermaarde orkest. 
 
Een ander belangrijke activiteit betrof de vertaling in het Engels en publicatie van het boekje van prof. 
dr. F. van Lieburg over de Synode van Dordrecht.  
 
Tenslotte noemen we nog de CD opname met organist Arjan Versluis waarbij improvisaties op het 
Bach-orgel en samenzang zijn vastgelegd. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden is in 2017 niet van samenstelling verandert. Er bleef wel een vacature 
voor een bestuurslid dat betrokken lid is van de Grote Kerk Gemeente en deze organisatie goed kent. 
Het bestuur waardeert het zeer dat Ds P.L.  Wansink namens de kerkenraad bereid is de vergadering 
van het bestuur bij te wonen. 
 
Het bestuur heeft onze vereniging vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Behoud Grote 
Kerk, de Coördinatie commissie en de PR-commissie. Namens onze vereniging zijn daar activiteiten 
ingebracht evenals dat we de activiteiten uit die gremia hebben gesteund. 
 
Nieuwsbrieven 
In 2017 zijn 17 Nieuwsbrieven per e-mail verstuurd. De nieuwsbrieven worden gebruikt om onze leden 
maar ook andere belangstellenden te informeren over activiteiten rond de Grote Kerk. Daarnaast 
werden twee brieven per post verstuurd, waarvan één in samenwerking met de Beiaardkring. 
 
Ledenvergadering 
Op 19 april 2017 vond de ledenvergadering plaats in een goed gevulde zaal in het auditorium van het 
Dordrechts Museum, naast Art & Dining. Het voorafgaande jaar werd geëvalueerd. Op de 
ledenvergadering werden de verslagen over 2016 goedgekeurd en de plannen voor 2017 besproken en 
een aantal bestuursleden werden opnieuw gekozen.  
 
Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering hield mw. dr. M. Eekhout een lezing waarin 
zij inging op historische kerkinterieurs en dat van de Grote Kerk in het bijzonder. 
 
Het orgelconcertseizoen 
De Orgelconcertserie van de Werkgroep Muziek van de Grote Kerk in Dordrecht was ook in 2017 weer 
goed gevuld. Hoogtepunten waren ondermeer het concert gegeven door de Franse organist Olivier 
Latry. De Vrienden hebben deze concerten financieel en met publiciteit gesteund. De Werkgroep 
Muziek verleende leden van onze vereniging vrije toegang tot een deel van deze concerten. Hiervan 
hebben Vrienden 230 maal gebruik gemaakt. 
 
 
 



Uitgave Synode 
De Vrienden hebben het belang aangegeven van en steun gegeven voor de Engelse vertaling van de 
bekende uitgave over de Dordtse Synode  van de hand van Prof. dr. F. van Lieburg en uitgegeven door 
het Historisch Platform Dordrecht. Het boekwerkje is te koop in de winkel van de Grote Kerk. Diverse 
kerken in Canada en de Verenigde Staten zijn aangeschreven om deze uitgave onder de aandacht te 
brengen. Vele honderden exemplaren zijn inmiddels besteld. Het is hartverwarmend te bemerken dat 
de naam van Dordrecht ook in het buitenland veel belangstelling wekt. 
 

Beiaardconcerten 

De donderdagavond Beiaardconcertserie ging begin juli van start en duurde tot eind augustus. De serie 
werd afgesloten met een torenmuziek-familiedag. Extra drukbezocht werden het openingsconcert met 
medewerking van de ook in Dordrecht inmiddels bekende bootmuzikant Reinier Sijpkens en het 
afsluitende concert waarbij medewerking werd verleend door het Campana Consort. 
 
Excursie 
Ook dit jaar was de leden-excursie een groot succes. Twee bussen bleken nodig om de deelnemers naar 

Roermond en Weert te vervoeren. Deze minder bekende steden bleken een bezoek meer dan waard.  

 

Website  

Ook in 2017 is de nodige energie gestoken in onze in 2016 vernieuwde website. De website is daardoor 

bij uitstek een middel geworden om onze doelstelling de Grote Kerk bekend te maken, te 

bewerkstelligen .  De pracht van de Grote Kerk is er te zien, de historie en verhalen te lezen en muziek 

te horen. 

Om kosten te besparen is  de website aan het einde van het jaar ondergebracht bij Inside.Services. 

 
Te steunen initiatieven in 2018 
De Vrienden zijn van plan samen met de Vereniging Oud-Dordrecht een tweetal lezingen te 
organiseren in het kader van de Synode. Het beloven bijzondere avonden te worden. Er worden ook 
andere plannen uitgewerkt om aandacht te geven aan de Synode.  
 


