
Musica pro Deo in de Adventskerk 2020 
 
De Adventskerk leent zich uitstekend voor met zorg 
samengestelde liturgie in combinatie met prachtig 
uitgevoerde kerkmuziek. Eén keer per maand, op de 
zondagmiddag, staan de vieringen geheel in het teken 
van Musica pro Deo – Muziek voor God. Beken-de 
koren en ensembles uit Assen en omgeving brengen 
werken ten gehore uit de lange en rijke traditie van de 
kerkmuziek. Steeds in wisselend liturgisch kader: 
cantatedienst, vesper of choral evensong, maar ook 
altijd met ruimte voor inbreng vanuit de gemeente 
(liturg en zang). Eén keer per jaar wordt een 
orgelconcert gegeven door de vaste organist van de 
Adventskerk, Wietse Meinardi.  
 
De Asser Bach Cantategroep, vast onderdeel van de 
Musica pro Deo-programmering, zal ook in 2020 vier 
cantatediensten verzorgen. Het ensemble staat onder 
leiding van Marion Bluthard. 
 
De Oosterhuisvesper keert dit jaar weer terug. Het 
projectkoor van gemeenteleden en belangstellen- den 
dat nog gevormd zal worden, staat onder leiding van 
Dick Dijk.  
Ook Arpeggio, het Asser Kamerkoor zal weer eens 
onder de vlag van Musica pro Deo te horen zijn (20 
december). 
Tijdens de overige vieringen, in de vorm van  vesper 
of choral evensong, wordt door een tweetal nieuw 
deelnemende koren medewerking verleend. Op 22 
maart is dat het Agricola Consort uit Groningen. Dit 
jonge koor, in 2017 opgericht, zingt regelmatig tijdens 
de vespers in de Martinikerk. En op 21 juni zingt het 
a-capellakoor van het Groninger Studenten 
Muziekgezelschap Bragi. 
Tenslotte brengt Northern Voices,  al vaker te gast in 
de Adventskerk, op 17 mei een choral evensong.  
Op dit moment zijn voor de viering van 25 oktober 
nog geen namen bekend. 
 
 
Zoals in voorgaande jaren hopen wij ook nu weer 
velen van u /jullie te begroeten bij Musica pro Deo. 
 
 

Programma:  
 

26 januari 16.00 uur - cantatedienst 

Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Marion Bluthard 
Wietse Meinardi – orgel  
Cantate  ‘Herr, wie Du willtst, so schick’s mit mir’ 
BWV 73  en ‘Gebet’ van Bruch 
 

23 februari 16.00 -  vesper 

Oosterhuisvesper met projectkoor 
o.l.v. Dick Dijk 
Jan de Roos – piano 
Wietse Meinardi – orgel  
 

22  maart 16.00 uur – vesper 

Agricola Consort 
o.l.v. Jaap de Kok 
Wietse Meinardi – orgel 
 

26  april 16.00 uur - cantatedienst 

Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Marion Bluthard 
Wietse Meinardi – orgel 
Cantate  ‘Du Hirte Israëls, höre’   BWV 104 
en ‘Der Herr ist mein Hirt’ psalm 23 van H. Schütz 
 

17 mei 16.00 uur – choral evensong 

Northern Voices 
o.l.v. Edwin Velvis 
Wietse Meinardi – orgel 
o.a. Magnificat en Nunc Dimittis van Wood, Preces en 
Responses gezet door Radcliffe 
 

21 juni 16.00 uur -  vesper 

Bragi a-capellakoor  
o.l.v. Rein de Vries 
Wietse Meinardi – orgel 
o.a. Psalm 19 Sweelinck, motet ‘Jesu meine Freude’ 
BWV 227 van Bach en motetten van Johannes Brahms 

 
 
 
 

 
 
 

23 augustus 16.00 uur -  concert 

Orgelconcert 
Wietse Meinardi – orgel 
met werken van Johann Sebastian Bach en  
Cesar Franck 
 

27 september 16.00 uur - cantatedienst 

Asser Bach Cantate groep  
o.l.v. Marion Bluthard 
Wietse Meinardi - orgel 
Cantate  ‘Liebster Herr wenn wird ich sterben’ BWV 8 
en ‘Denn Er hat seinen Englen’  
kuit de Elias van Mendelssohn 
 

25 oktober 16.00 uur -  

nog niet bekend 
 
 

22  november 16.00 uur - cantatedienst 

Eeuwigheidszondag 
Asser Bach Cantategroep  
o.l.v. Marion Bluthard 
Wietse Meinardi - orgel 
Cantate ‘Aus der Tiefe‘ BWV 131 
en ‘Dein Wort, o Herr, wohnt weit’ van Reger 
 

20 december 16.00 uur    

Het Asser Kamerkoor Arpeggio  
o.l.v. Peter Siebesma 
Wietse Meinardi – orgel 
 
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 
 
Organisatie: werkgroep Musica pro Deo Vredenoord 
 
Musica pro Deo 
info: Inge Meinardi 
0592-460618 / inge.meinardi@live.nl 
Volg ons op Facebook: Musica pro Deo Adventskerk 
Assen 
 
Asser Bach Cantategroep 
Info: Meino Nijhoff, voorzitter 
0592-375350 / 06-10314908  
m.nijhoff@planet.nl 
www.asserbachcantategroep.nl 
 
Adventskerk 
Lindelaan 49 Assen 
www.vredenoord-assen.nl  
 
 
 

 
 
 
 
Parkeren!... 
 

De Adventskerk staat op het ziekenhuisterrein van 
GGZ Drenthe. Alle wegen moeten te allen tijde be-
schikbaar blijven voor de toegang van hulpdiensten.  
De parkeerruimte rond de Adventskerk is beperkt, 
maar op 70 m. afstand van de kerk bevinden zich 
ongeveer 100 parkeerplekken. Dit terrein ligt naast 
en achter het hoofdgebouw en is direct bereikbaar 
via de ingang Dennenweg 9. 
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