
De Vrienden van de Grote Kerk in het jaar 2019 

Het motto van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht - ‘De Grote Kerk 

is van ons allemaal’ - is ook in 2019 uitgedragen in samenwerking met andere betrokkenen bij 

de Grote Kerk. Een lezing, een drieluik, een excursie en muzikale activiteiten waren hiervan 

het resultaat. Het aantal leden van de vereniging steeg dit jaar tot 687. 

 

De kosten van de vele activiteiten bleven dankzij samenwerking beperkt. Daardoor zijn er ook 

voor 2020 weer voldoende middelen beschikbaar voor de realisatie van de doelstelling van de 

Vrienden: belangstelling wekken voor de Grote Kerk. 
 

Steunen van initiatieven 
 

In 2019 zijn er diverse initiatieven gesteund van leden en van anderen, die aandacht vestigen 

op de Grote Kerk, het gebruik ervan en inkomsten voor de kerk opleveren.  

 

Allereerst noemen we de Helmanteltentoonstelling in het kader van de herdenking van 400 

jaar Synode Dordrecht die van november 2018 tot eind mei 2019 te bezichtigen was. De 

tentoonstelling heeft grote bezoekersaantallen getrokken en veel waardering geoogst. De 

actieve reclame door de Vrienden, heeft daar zeker aan bijgedragen. Door de Helmantel-

tentoonstelling zijn er enkele wissels binnen de Grote Kerk omgezet. De Grote Kerk opende 

voor het eerst in de geschiedenis ook ’s winters haar deuren voor publiek. Ook werd in het 

kader van de Helmanteltentoonstelling het entreekaartje geïntroduceerd, wat hierna is 

gehandhaafd. Deze continuering van inkomsten voor de Grote Kerk is zeer gewenst, vanwege 

het wegvallen van vroegere inkomsten door de lage rente. We zien positief terug op de 

tentoonstelling als een publiek hooggewaardeerde actie, die de Grote Kerk ook nog eens 

substantieel en duurzaam ondersteunde. 

 

Samen met de Historische Vereniging Oud-Dordrecht en Vereniging Dordrechts Museum 

organiseerden de Vrienden op 15 mei een lezing waar prof. dr. Fred van Lieburg, ingeleid 

door de Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, een saluut bracht aan de Synode. 

Tevens werd op deze avond het langverwachte boek Synodestad - Dordrecht 1618-1619 

gepresenteerd. 

 

Eerder in het jaar, op 9 maart, werden de Sint-Elisabethsvloedpanelen feestelijk geopend. De 

Vrienden waren verheugd om de replica van het beroemde drieluik over te mogen dragen aan 

de Grote Kerk. Initiatiefnemer Frits Hiemstra bedankte de Vrienden en legde daarbij de 

nadruk op de samenwerking tussen alle Grote Kerk-partijen, die deze actie zo geslaagd 

maakte. De overdracht van de panelen gaf tevens gelegenheid aan dr. ir. Paul Visser een 

lezing te houden over de Sint-Elisabethsvloed en hierbij diverse mythes te ontmaskeren. 

Kunsthistorica dr. Hanneke van Asperen boeide het publiek met een toelichting op de 

historische betekenis en de sociaal religieuze context van het drieluik.  

 

Ook na de opening blijft het publiek enthousiast over de schilderijen, hoorden we van 

vrijwilligers in de Grote Kerk. In de loop van het jaar is er schilderijverlichting boven de 

luiken aangebracht, zodat zij ook ’s winters goed te zien zijn. 
 

Eerdergenoemde activiteiten droegen tevens bij aan extra inkomsten voor de Stichting 

Behoud Grote Kerk Dordrecht, namelijk entree-inkomsten en inkomsten verkregen uit het 

gebruik van de mediatour.  

 



Hieronder volgt het verslag van de jaarlijks terugkerende activiteiten. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Vrienden nam in 2019 afscheid van dhr. Anthonie Hogendoorn als 

secretaris en van mw. Van de Pol als algemeen bestuurslid. Het bestuurslid dhr. Johan 

Bregman werd herkozen en mw. Veldhuijzen en mw. Van Dijke-van Willigen werden 

voorgesteld en gekozen tot respectievelijk algemeen bestuurslid en secretaris. 

 

Ledenvergadering 

Op 11 april 2019 vond de ledenvergadering plaats in een goed gevulde zaal in het Dordrechts 

Museum. Het voorafgaande jaar werd geëvalueerd. Op de ledenvergadering werden de 

verslagen over 2018 goedgekeurd en de plannen voor 2019 besproken. Eén bestuurslid werd 

herkozen, ook traden een tweetal bestuursleden af en werden er twee nieuwe bestuursleden 

gekozen.  

 

Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering hielden de stadsmusici dhr. 

Boudewijn Zwart en dhr. Cor Ardesch beiden een lezing rondom het thema ‘Verleden en 

heden van stadsmusici’.  

 

Het orgelconcertseizoen 

Het programma van de orgelconcertserie van de Werkgroep Muziek van de Grote Kerk in 

Dordrecht was ook in 2019 weer goed gevuld. De vrienden hebben deze concerten financieel 

en met publiciteit gesteund. De Werkgroep Muziek gaf leden van onze Vereniging forse 

korting op de toegang tot deze concerten. Van deze korting werd 224 maal gebruik gemaakt. 

 

Beiaard Concerten 

De Beiaardconcertserie op donderdagavond deed vele Dordtenaren én muziekliefhebbers van 

buiten Dordrecht genieten van torenmuziek. De concertserie liep van begin juli tot begin 

september en werd afgesloten met een zeer geslaagde torenmuziek-familiedag op 5 oktober.  
 

Excursie 

De jaarlijkse excursie bracht de ruim zeventig enthousiaste deelnemers op zaterdag 24 

augustus naar Oudewater, voor een bezichtiging van de Sint-Michaëlskerk en een rondleiding 

door dit zeer authentieke en pittoreske stadje dat door velen ‘een onverwachte verrassing’ 

werd genoemd. Na de lunch heeft het gezelschap zich verplaatst naar Gouda om aldaar het 

imposante laat-gotische kerkgebouw van de beroemde Sint-Jan te bekijken, maar meer nog in 

het bijzonder de zogenaamde Goudse glazen te bewonderen. Geen enkele andere kerk telt 

zoveel authentieke 16e en 17e-eeuwse glas-in-loodramen met Bijbelse, maar ook met 

geschiedkundige voorstellingen, uit de roerige periode van “De Opstand” of 80-jarige oorlog. 

Eind van de middag zijn de deelnemers vol indrukken - moe maar voldaan - huiswaarts 

gekeerd. 

 

Website  

Ook in 2019 is de website van de Vereniging weer veel bezocht. De website blijkt een 

blijvend uitstekend middel om haar belangrijkste doelstelling, namelijk het bekendmaken van 

de Grote Kerk, te bewerkstelligen. Mw. Van de Pol heeft zich ook in de tweede helft van 

2019, tot lang na haar aftreden als bestuurslid, ingezet voor de website. Het aantal 

aanmeldingen via de website in 2019 bleef gelijk ten opzichte van het aantal aanmeldingen in 



2018. Een blik op de agenda van de Grote Kerk, te zien op diezelfde website, geeft een indruk 

van de activiteiten die door de Vrienden en vele anderen zijn ontplooid in het afgelopen jaar! 

 

 


