
Als donateur kunt u, samen met een introducé, gebruik maken van 
gereserveerde plaatsen bij grote uitvoeringen en ontvangt regelmatig 
een nieuwsbrief en een folder met de komende uitvoeringen.

Ik meld mij hierbij aan als donateur van het Kunstcentrum van de  
Westerkerk en steun daarmee het Westerkerkkoor en de cantatediensten.

naam en voorletter(s) 
 m / v

adres 

postcode en woonplaats 

e-mailadres 

donatie 
3 richtlijn minimale jaarlijkse donatie 340 

handtekening 

Stuur dit formulier op naar:
Kunstcentrum Westerkerk, Prinsengracht 281, 1016 GW  Amsterdam
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cantatediensten 2013
zondag 28 april 2013 · 19:30 uur

J.S. Bach Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29

zondag 26 mei 2013 · 19:30 uur

J.S. Bach höchsterwünschtes freudenfest BWV 194

zondag 29 september 2013 · 10:30 uur

J.S. Bach es erhub sich ein streit BWV 19 

zondag 27 oktober 2013 · 19:30 uur

J.S. Bach ich armer Mensch, ich sündenknecht BWV 55 

h. hoWellS the house of the Mind

zondag 24 november 2013 · 19:30 uur

F. caValli requiem (Missa pro defunctis)

donderdag 26 december 2013 · 10:30 uur

J.S. Bach Magnificat BWV 243 

J.S. Bach nun ist das heil und die Kraft BWV 50

programma onder voorbehoud  
actuele informatie op www.westerkerkkoor.nl en www.westerkerk.nl

Cantatediensten
Van Johann Sebastian Bach zijn 
ongeveer 200 cantates ten dienste 
van de liturgie in de Thomaskerk 
te Leipzig overgebleven. Sinds 
1952 voert het Westerkerkkoor 
elk jaar zes à zeven Bachcantates 
uit in een aantal (avond)diensten 
van de Westerkerkgemeente. Ook 
grote werken van Bach, zoals de 
Passionen, de Hohe Messe en het 
Magnificat en werken van andere 
componisten staan regelmatig op 
het programma. De formule van de 
cantatediensten in de Westerkerk 
heeft na zestig jaar beslist niet aan 
kracht ingeboet. De liturgische 
leiding van de cantatediensten 
berust bij de predikant van de 
Westerkerk, ds. F.W. Oosterwijk. 
Jos van der Kooy bespeelt tijdens 
deze diensten het grote orgel en 
Susanna Veerman het koororgel.

Koor, orkest en solisten
Het Westerkerkkoor en Bachorkest 
zijn in 1952 opgericht door 
Simon C. Jansen. Jan Pasveer en 
Hein Meens volgden hem op als 
dirigent. JanJoost van Elburg leidt 
koor en orkest sinds oktober 2012. 
De zangers van het Westerkerkkoor 
zijn geschoolde amateurs, de 
solisten en instrumentalisten 
zijn professionals. Allen voelen 
 verwant schap met de uitvoerings-
praktijk in de Wester.

Collecte
De cantatediensten zijn – zoals 
gewone kerk diensten – vrij toe-
gankelijk. Iedere professionele 
medewerker ontvangt een 
bescheiden onkosten vergoeding, 
maar bij elkaar is dit toch een flink  
bedrag. Aan de uitgang wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd in deze  
kosten. Mede dankzij die bijdrage  
kan de traditie van de cantate-
diensten worden voortgezet.

Donateur of sponsor worden?
•  U kunt donateur worden van het 

koor via het Kunstcentrum van 
de Westerkerk. Vul daarvoor de 
bon in en stuur hem naar ons op. 
De richtlijn voor de minimale 
jaarlijkse bijdrage is 340. 

•  U kunt gebruik maken van de 
mogelijkheid tot sponsoring. 
Neemt u daartoe contact met  
ons op. 

Westerkerk
Prinsengracht 281
1016 GW  Amsterdam
T 020 - 624 77 66 (11:00-15:00 uur)

Contact Westerkerkkoor
E info@westerkerkkoor.nl

Bankrekening Westerkerkkoor
ING Bank 3892170 t.n.v. 
Kunstcentrum Westerkerk


