
Musica pro Deo in de Adventskerk 2018 
 
De Adventskerk leent zich bij uitstek voor 
goedverzorgde vieringen met prachtig uitgevoerde 
kerkmuziek. Eén keer in de maand op zondagmiddag 
valt alle accent op Musica pro Deo: bekende ensembles 
uit Assen en omgeving brengen dan werken uit de 
lange en rijke traditie van de kerkmuziek ten gehore. 
Steeds in wisselend liturgisch kader: een 
cantatedienst, een vesper of een (choral) evensong, 
met daarin ook steeds ruimte voor gemeentezang. Eén 
keer per jaar wordt een orgelconcert gegeven door de 
vaste organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi.  
 
Traditiegetrouw verzorgt de Asser Bach Cantate-groep 
vier cantatediensten. Met als bijzonderheid dat in de 
Kersttijd deel één uit het Weihnachtsoratorium ten 
gehore zal worden gebracht. 
Ook de Vespercantorij heeft een vaste plek in Musica 
pro Deo: in 2018 zal zij op 18 februari en 14 oktober 
medewerking verlenen aan de vespers zoals die nu al 
een aantal jaren achtereen ‘vanuit eigen gelederen’ 
worden vormgegeven. 
Zondag 25 november zal weer een Oosterhuisvesper 
worden gehouden. Om het jaar vormt zich een 
projectkoor dat zich o.l.v. Dick Dijk toelegt op het 
zingen van liederen van dichter Huub Oosterhuis. Op 
deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen het 
vooral levensliederen zijn die cirkelen rondom de 
grote vraag waartoe de mens op aarde is. 
 
En dan zijn er de ensembles ‘van buiten’. Een typering 
die overigens voor Arpeggio–het Asser Kamerkoor 
slechts ten dele opgaat. Op 22 april verleent zij 
medewerking aan een poëzievesper, met Dick van Veen 
als liturg en declamator. 
Echt ‘van buiten’, maar ook ‘van naam’ zijn de vol-
gende gezelschappen: Ensemble DeJongDeJong, dat de 
vesper op 25 maart, Palmzondag, verzorgt en, last but 
not least, het Roder Jongenskoor dat op 17 juni zal 
zingen in een Choral Evensong. 
 
Zoals in voorgaande jaren hopen wij ook nu weer 
velen van u /jullie te begroeten bij Musica pro Deo. 
 
 

Programma: 
 

28 januari 16.00 uur - cantatedienst 

Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Hoite Pruiksma 
Wietse Meinardi – orgel 
Cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ BWV 21  
 

18 februari 16.00 uur - vesper 

Vespercantorij  
o.l.v. Peter Siebesma 
Wietse Meinardi – orgel 
 

25 maart 16.00 uur – vesper 

Ensemble DeJongDeJong 
Anouk van Laake – sopraan  
Rienk de Jong – countertenor  
Gerben Bos - tenor 
Elbert de Jong – bariton  
Euwe de Jong – orgel en andere toetsinstrumenten 
Hymnes, psalmen, antifonen in oude en nieuwe stijl 
 

22 april 16.00 uur - poëzievesper 

Arpeggio – Het Asser Kamerkoor 
o.l.v. Peter Siebesma  
Poëzievesper met Dick van Veen 
Wietse Meinardi – orgel en kistorgel     
Cordula Remmelts – cello 
o.a. Schütz (Deutsches Magnificat), Schein en 
 J.C. Bach 
  

27 mei 16.00 uur – cantatedienst 

Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Hoite Pruiksma 
Wietse Meinardi – orgel 
Cantate ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding’ BWV 176 
 

17 juni 16.00 uur -  choral evensong 

Roder Jongenskoor 
o.l.v. Rintje te Wies 
Sietze de Vries – orgel 
 

 
 

 26 augustus 16.00 uur – concert 

Wietse Meinardi – orgel   
Muziek van Johann Sebastian. Bach en anderen 
 

23 september 16.00 uur - cantatedienst 

Asser Bach Cantate groep  
o.l.v. Hoite Pruiksma 
Wietse Meinardi - orgel 
Cantate  ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens‘ 
BWV 148 
 

14 oktober 16.00 uur - vesper 

Vespercantorij  
o.l.v. Peter Siebesma 
Wietse Meinardi - orgel 
 

25 november 16.00 uur –  Oosterhuisvesper 

Projectkoor Oosterhuisvesper 
o.l.v. Dick Dijk 
Liederen in de sfeer van gedachtenis en Advent 
 

23 december 16.00 uur –  cantatedienst 

Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Hoite Pruiksma 
Wietse Meinardi - orgel 
Deel 1 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248 
‘Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage’  
 
 
 
 
In deze middagvieringen gaan afwisselend  
ds. Helène van Noord en enkele gemeenteleden als 
liturg voor. 
 
Alle vieringen en ook het concert zijn gratis 
toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage 
bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek 
blijvend mogelijk te maken. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adressen 
 

Werkgroep Kerkmuziek en Liturgie 
van Vredenoord 
info: Jaap de Raadt, secretaris  
0592-311269 / jaapc.deraadt@home.nl 
 
Musica pro Deo 
info: Inge Meinardi 
0592-460618 / inge.meinardi@live.nl 
 
Asser Bach Cantategroep 
info: Reinder van der Molen, voorzitter 
0592-346549 / 06-53659942  
reinder.vandermolen@gmail.com 
www.asserbachcantategroep.nl 
 
Adventskerk 
Lindelaan 49 Assen 
www.vredenoord-assen.nl  
 
Organisatie: Werkgroep Kerkmuziek en Liturgie Vredenoord 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Musica pro                                  
Deo 

 
 

                in de Adventskerk 
               te Assen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Programma 2018 

cantatediensten 
vespers 

evensongs 
concert 

 
 
 
 
 

PROTESTANTSE 
WIJKGEMEENTE 
VREDENOORD 

mailto:jaapc.deraadt@home.nl

