
naam en voorletter(s) 
 m / v

adres 

postcode en woonplaats 

e-mailadres 

mijn donatie 
3 minimale jaarlijkse donatie 350 

handtekening 

Ik meld mij aan als donateur van de Stichting Cantatediensten 
Westerkerk en steun daarmee de cantatediensten in de Westerkerk.
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Mail dit formulier naar donateurs@westerkerkkoor.nl of stuur het  naar: 
Stichting Cantatediensten Westerkerk, Prinsengracht 281,  
1016 GW  Amsterdam.

Uw donatie kunt u meteen overmaken op bankrekening  
NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk.

Meer informatie op www.westerkerkkoor.nl/donateurs,  
mailen naar donateurs@westerkerkkoor.nl of bellen met de  
Westerkerk van 11:00 tot 15:00 uur op nummer 020 - 624 77 66.

in de Westerkerk Amsterdam 



zondag 29 april 2018 · 17:00 uur

J.S. BACH Wo gehest du hin? BWV 166 
MONTEVERDI, MENDELSSOHN, PACHELBEL Motetten
zondag 20 mei 2018 · 10:30 uur

J.S. BACH Wer mich liebet BWV 74  Afscheidsdienst ds. F.W. Oosterwijk

zondag 30 september 2018 · 10:30 uur

J.S. BACH Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56

zondag 28 oktober 2018 · 17:00 uur

J.S. BACH Mache dich, mein Geist, bereit BWV 115

zondag 25 november 2018 · 17:00 uur

W.A. MOZART Requiem KV 626

woensdag 26 december 2018 · 10:30 uur

J.S. BACH Weihnachts-Oratorium BWV 248 cantate 1 en 6

zondag 27 januari 2019 · 10:30 uur

J.S. BACH EN TIJDGENOTEN Motetten
zondag 24 februari 2019 · 17:00 uur

M.R. DELALANDE Usquequo Domine
zondag 24 maart 2019 · 17:00 uur

J.S. BACH Erforsche mich, Gott BWV 136 
J.L. KREBS Erforsche mich, Gott Krebs-WV 151

vrijdag 19 april 2019 · 19:30 uur

J.S. BACH Johannes-Passion BWV 245

zondag 26 mei 2019 · 17:00 uur

J.S. BACH Wahrlich, wahrlich, ich sage euch BWV 86 

cantatediensten 18|19 Cantatediensten
Van Johann Sebastian Bach zijn circa 
tweehonderd kerkelijke cantates 
voor de Thomaskerk in Leipzig 
bewaard gebleven. Sinds 1952 voert 
het Westerkerkkoor elk jaar zes à 
zeven Bachcantates uit in diensten 
van de Westerkerkgemeente. 
Ook grote werken van Bach (zoals 
de Passionen, de Hohe Messe en 
het Magnificat) en werken van 
 andere componisten staan regel-
matig op het programma. 
De formule van cantatediensten 
in de Westerkerk is na ruim 65 jaar 
springlevend. De diensten worden 
goed bezocht door trouwe fans 
en toevallige voorbijgangers. 
De li tur gische leiding berust bij 
een predikant. Jos van der Kooy 
bespeelt tijdens deze diensten het 
grote orgel.

Koor, orkest en solisten
Het Westerkerkkoor is in 1952 
opgericht door Simon C. Jansen. 
Jan Pasveer en Hein Meens volgden 
hem op als dirigent. JanJoost van 
Elburg leidt sinds 2012 het koor 
en barokensemble ’t Kabinet. De 
zangers van het Westerkerkkoor 
zijn geschoolde amateurs, de 
solisten en instrumen talisten 
zijn professionals. Allen voelen 
 verwant schap met de uitvoerings-
praktijk in de Wester.

Aanvangstijd
De cantatediensten zullen dit 
seizoen meestal aanvangen om 
17:00 uur, tenzij anders vermeld. 
Actuele informatie op de website.

Collecte
De cantatediensten zijn – zoals 
gewone kerk diensten – vrij  
toe gankelijk. Ondanks het 
bescheiden honorarium van de 
musici is de uitvoering van een 
cantate kostbaar. 
Aan de uitgang vragen we u om 
een vrijwillige bijdrage. Met een 
bijdrage van tenminste 312,50 per 
bezoeker zijn we uit de kosten. 

Donateur worden
Als donateur geeft u ieder jaar 
tenminste 350 extra ondersteuning 
aan de cantatediensten en krijgt u 
enkele privileges:
• u kunt – samen met een 

introducee – gebruik maken van 
gereserveerde zit plaatsen bij 
grote uitvoeringen; 

• u ontvangt regelmatig een 
nieuwsbrief en een folder met de 
komende uitvoeringen; 

• u wordt uitgenodigd voor een 
exclusieve donateursbijeenkomst 
met koor en dirigent. 

Om donateur te worden vult u de 
bon op de achterzijde in en stuurt u 
deze op naar de Westerkerk. 

Het programma is onder voorbehoud en kan worden gewijzigd  
of aangevuld. Actuele informatie op www.westerkerkkoor.nl


