
 
 

Aankondiging cantateseizoen 2011-2012 
 
 
Voor het 18e achtereenvolgende jaar zullen eind 2011 begin 2012 wederom vier cantates van 
J.S. Bach worden uitgevoerd in de Grote Kerk van Vlaardingen. 
In dit nieuwe seizoen wordt de gewoonte losgelaten om nauwe aansluiting te houden bij het 
kerkelijk jaar, zoals beleefd in Leipzig in Bach’s tijd als cantor. 
Dit opent perspectieven op een reeks cantates die nu voor het eerst worden uitgevoerd. 

 
Programma nieuwe seizoen 2011-2012 
8 oktober    : BWV  93 - Wer nur den lieben Gott lässt walten 
5 november: BWV  70 - Wachet! Betet! Betet! Wachet! 
14 januari   : BWV 105 - Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht 
11 februari  : BWV  33 - Allein zu dir, Herr Jesu Christ 
 
Van J.S. Bach’s grote voorganger Heinrich Schütz (1585-1672) zullen parallel de volgende 
psalmbewerkingen klinken uit het zogenoemde Beckersche Psalter: 
SWV 131 - Ich will bei meinem Leben Rühmen den Herren mein (Psalm 34)  
SWV 169 - Gott, gib dem König auserkorn (Psalm 72)  
SWV 121 - Die Erd und was sich auf ihr regt (Psalm 24)  
SWV 217 - Wohl denen, die da leben (dit, of ander deel uit Psalm 119) 
 
Uitvoerenden 
Bas van Houte, dirigent en algehele muzikale leiding 
Koor: Vocaal Ensemble Schiedam  
Solisten (onder voorbehoud): Petra Wijers (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Hans van Dijk 
(tenor), Andreas Goetze (bas) 
West-Nederlands Bach Orkest o.l.v. Arno Bons 
Herman Mussche, orgelcontinuo 
Aad Zoutendijk, hoofdorgel 
 
In de cantatediensten zullen voorgaan de predikanten G. van Doornik, H. ten Napel, J. de 
Geus en J. Snaterse.  
 
Door alle betrokkenen is inmiddels al heel veel tijd gestoken in de programmatische 
voorbereiding van het nieuwe cantateseizoen. Het stichtingsbestuur hoopt dat u dat tijdens de 
uitvoeringen zult herkennen in de uitgewogen balans tussen alle muzikale en theologische 
aspecten, die ook J.S Bach voortdurend in het oog hield. 
 
Noteer alvast de uitvoeringsdata! De tijd is zoals gebruikelijk van 19:00-20:00 uur. 
 
 

Daarnaast kunt u zich via een e-mail naar info@cantatesvlaardingen.nl aanmelden voor een 
herinnering + uitgebreide toelichting, die wordt verzonden kort voor elke cantate-uitvoering. Zie 
vooral ook onze website: www.cantatesvlaardingen.nl 
 
 
Bestuur Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen 
Het bestuur van de Stichting begint het nieuwe seizoen met 5 bestuursleden en 3 vacante 
functies. Graag komen wij daarom in contact met mensen met een passie voor Bach, die de 
uitvoeringstraditie in Vlaardingen mede levend willen houden. En zeer welkom zijn ook handen 
die ons op uitvoeringsdagen behulpzaam willen zijn bij het gereedmaken van de Grote Kerk. De 
hieronder genoemde bestuursleden geven u graag verdere informatie over de bestuurstaken. 
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Financiële zaken 
De cantate-uitvoeringen worden weliswaar omlijst door een dienst in de Grote Kerk, maar staan 
los van welk kerkgenootschap of geloofsrichting dan ook. Voor de financiering van alle kosten – 
gemiddeld € 3.000 per  cantatedienst – is het stichtingsbestuur aangewezen op sponsors en de 
deurcollecte. Naast teruglopende sponsorbijdragen blijkt evenwel dat nog geen 20% van de 
kosten door het bezoekende publiek wordt gedekt.  
 
De Stichting moet daarom voor het tweede achtereenvolgende jaar interen op haar  bescheiden 
reserves en vraagt in het belang van de continuïteit dringend om de bijdrage meer in lijn te 
brengen met een vergelijkbare toegangsprijs van € 10. 
 
Graag brengen wij onder uw aandacht dat de Stichting sinds kort de ANBI-status heeft en 
daarmee behoort tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen, waaraan (girale) giften aftrekbaar 
zijn voor de jaarlijkse inkomstenbelasting. Met 100 x € 40, en elke andere combinatie met 
gelijkblijvende uitkomst, zou het bestuur zeer verheugd zijn! 
 
 
Algemene informatie 
Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen 
p/a Reigerlaan 47a 
3136 JJ Vlaardingen 
Bankrekeningnummer 81.38.65.093 
 
Website: www.cantatesvlaardingen.nl 
e-mail    : info@cantatesvlaardingen.nl  
 
 
Bestuursleden  Telnr.  E-mail 
Jan de Bloeme (voorz.) 010-4358373 debloeme@hetnet.nl  
Kees Schoenmaker (secr.) 010-4359464 cnj.schoenmaker@planet.nl 
Wout Verheij (penningm.) 010-4740015 verheij49@zonnet.nl 
Henk Sengers   010-4730276 sengersh@xs4all.nl 
Aad Zoutendijk  010-4356177 azoutendijk@orgelvlaardingen.nl 
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