Woord vooraf
Beste muziekliefhebber,
Ook deze zomer heten wij u weer van harte welkom onder de eeuwenoude
gewelven van de Jacobikerk. Op vijf donderdagavonden in augustus kunt u
genieten van een evenzoveel recitals door vooraanstaande musici.
Gerrit Christiaan de Gier, de vaste organist van de Jacobikerk, neemt het eerste
en het laatste concert voor zijn rekening. De overige concerten worden verzorgd
door drie gerenommeerde gastorganisten: Margreeth C. de Jong, Rien
Donkersloot en Piet van der Steen. Laatstgenoemde neemt in de persoon van
Peter van Dinther een van Nederlands beste trompettisten mee.
De eerste vier concerten hebben als rode draad ‘De Utrechtse School’: werken
van componisten die werkten en/of woonden in de Domstad. Van de 18e-eeuwse
Belle van Zuylen tot de hedendaagse Jan Welmers. Het slotconcert is geheel
gewijd aan Johann Sebastian Bach. Kort samengevat: u krijgt deze zomer een
zeer gevarieerd muzikaal menu voorgeschoteld.
Verder attenderen wij u graag op de inmiddels traditionele orgelwandeling op
Open Monumentendag/Nationale Orgeldag. Dit jaar voert de tocht langs
achtereenvolgens de Janskerk, de Westerkerk, de Jacobikerk en de Josephkerk.
In de Westerkerk en de Josephkerk vinden al een tijdje geen diensten meer
plaats; een mooie kans dus om de fraaie orgels van deze kerken (weer) eens te
beluisteren.
Wij wensen u een inspirerende en luisterrijke orgelzomer toe!
Joost van Beek
secretaris Jacobiconcerten

1 augustus | Gerrit Christiaan de Gier
Van Vulpen-positief
1. Belle van Zuylen (1740-1805)
Sonate opus 1 nr. 1 (Andante – Minuetto)

Hess-kabinetorgel
2. Georg Böhm (1661-1733)
Partita 'Wer nur den lieben Gott läβt walten'

Garrels/Meere-orgel
3. Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in d, opus 26 nr. 9 (Allegro non molto – Andante – Minuet)
arr. Jean Guillou (1930-2019)

4. a. Cor Kee (1900-1997)
Den 102den Psalm
b. Theo Teunissen (*1938)
Psalm 16 – Aria 'naar eene zeer kundige hand'
5. a. Nico van den Hooven (1933-1991)
Concerto in D (Allegro – Adagio e dolce – Allegro)
b. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga (Gigue) in G, BWV 577
6. Jan Welmers (*1937)
Partita 'O grote Christus, eeuwig licht'
7. Charles-Marie Widor (1844-1937)
Uit Symfonie nr. 1, opus 13:
- Adagio
- Marche Pontificale
8. Gerrit Christiaan de Gier (*1962)
Improvisatie

8 augustus | Rien Donkersloot
Hess-kabinetorgel
1. Rien Donkersloot (*1985)
Improvisatie

Garrels/Meere-orgel
2. Louis Marchand (1669-1732)
Grand Dialogue en Ut-majeur
3. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
a. Andante uit Vioolconcert in a, BWV 1041
arr. Rien Donkersloot

b. Sinfonia uit Cantate 'Non sa che sia dolore', BWV 209
arr. Martien de Vos (*1995)

4. August Gottfried Ritter (1811-1885)
Sonate nr. 4 in A, opus 31
- Ruhig und heiter
- Frisch und kräftig (Variationen über 'Wien Neêrlands bloed')
5. Bert Matter (*1937)
Fantasie sopra 'Von Gott will ich nicht lassen'
6. Peter van Anrooy (1879-1954)
Piet Hein Rhapsodie voor symfonieorkest
arr. Reitze Smits (*1956)

15 augustus | Piet van der Steen
m.m.v. Peter van Dinther, trompet
Hess-kabinetorgel
1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Psalm 116 'Jˊayme mon Dieu'
Zetting (Claude Goudimel, 1565) en vier variaties

Trompet solo
2. Rob Goorhuis (*1948)
Intrada voor trompet (2011)
geschreven voor Peter van Dinther

Garrels/Meere-orgel
3. Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium in d, BuXWV 140
4. Joseph Haydn (1732-1809)
Concert voor trompet en orkest in Es, Hob. VIIe:1
(Allegro – Andante – Allegro)
arr. Piet van der Steen (*1943)

5. Cor Kee (1900-1997)
Psalm 5 'Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren'
Zetting en bewerking
6. Andries van Rossum (*1957)
Psalmen, voor trompet en orgel (2014, revisie 2019)
geschreven voor Peter van Dinther en Piet van der Steen

7. Daan Manneke (*1939)
Sonata da chiesa, voor trompet en orgel (1964)
- Intrada: Psalm 89
- Cantique: Psalm 116
- Sortie: Psalm 138

22 augustus| Margreeth C. de Jong
Van Vulpen-positief
1. Pieter Bustijn (1649-1729)
Suite in D (Preludio – Allemanda – Corrente – Sarabande – Giga)

Hess-kabinetorgel
2. Margaretha C. de Jong (*1961)
Uit Lyric Suite, opus 84:
- Prelude
- Scherzo
- Pastorale
- Rondo

Garrels/Meere-orgel
3. Margaretha C. de Jong
Preludium en Fuga over 'Groβer Gott, wir loben Dich', opus 54
4. Johan Wagenaar (1862-1941)
Introductie en fuga, opus 3
5. Margaretha C. de Jong
Uit Sieben Tänze, opus 60: Saltarello
6. Margaretha C. de Jong
Preludium, Partita en Fuga over 'Jesu, meine Freude', opus 63
- Preludium
- Partita I (Choral)
- Partita II, manualiter
- Partita III, c.f. in sopraan
- Partita IV, c.f. in tenor
- Partita V, à 2 clav. e. ped.
- Partita VI, à 5 voci
- Fuga
(zie volgende pagina voor de liedtekst)

Jezus, mijn vreugde,
lusthof van mijn hart,
Jezus, mijn sieraad
ach, hoe lang toch
is mijn hart bang
en verlangt het naar u!
Lam van God, mijn bruidegom,
buiten u zal mij op aarde
niets dierbaarder zijn.

Ondanks de oude draak,
ondanks de muil van de dood,
ondanks de angst daarvoor!
Ga maar tekeer, wereld, en
spring maar, ik sta hier te
zingen, in alle rust.
Gods macht behoedt mij;
aarde en afgrond moeten
verstommen, hoe ze ook
grommen.
Goede nacht, alles
wat door de wereld is verkozen;
ik moet er niets van hebben.
Goede nacht, o zonden,
blijf ver weg,
kom niet meer tevoorschijn!
Goede nacht, o trots en pracht!
Ik wens je, o verdorvenheid,
een heel goede nacht!

1. Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

3. Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.

5.Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

6. Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

4. Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust !
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewusst!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

2. Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

Ga opzij, rouw en droefheid,
want mijn vreugdemeester,
Jezus, komt binnen.
Voor hen die God liefhebben
moet ook hun verdriet
zoet smaken.
Al lijd ik hier ook onder spot en
hoon, toch blijft Gij ook in mijn
lijden, Jezus, mijn vreugde.

Weg met alle kostbaarheden!
Gij zijt mijn genoegen,
Jezus, mijn lust!
Weg nutteloze eer en aanzien,
ik wil jullie niet horen,
blijf buiten mijn bewustzijn!
Ellende, nood, kruis, hoon en
dood zullen mij, hoeveel ik ook
moet lijden, niet van Jezus
scheiden.

Onder uw beschutting
kunnen de aanvallen
van alle vijanden mij niet deren.
Laat de satan maar razen
laat de vijand maar woeden,
mij staat Jezus bij!
Of het nu dondert of bliksemt,
of zonde en hel mij ook angst
aanjagen: Jezus zal mij
beschermen.

29 augustus | Gerrit Christiaan de Gier
'Bach in de Jacobi'
Werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
1. Praeludium en Fuga in a

BWV 551

2. Choralfantasie über 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'

BWV 1128

3. Triosonate nr. 6 in G
- Vivace
- Lento
- Allegro

BWV 530

4. Orgelchoräle der Neumeister-Sammlung
- Durch Adams Fall ist ganz verderbt
- Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
- Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
- Wenn dich Unglück tut greifen an
- Jesu, meine Freude
- Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost
- Jesu, meines Lebens Leben

BWV 1101
BWV 1102
BWV 1103
BWV 1104
BWV 1105
BWV 1106
BWV 1107

5. Praeludium en Fuga in C

BWV 531

6. Choralvorspiele
- Wer nur den lieben Gott läẞt walten
- Wer nur den lieben Gott läẞt walten
- Wer nur den lieben Gott läẞt walten

BWV 691
BWV 691a
BWV 690

7. Pièce d'Orgue
Très vitement – gravement – lentement

BWV 572

Over de musici
Gerrit Christiaan de Gier (*1962) is sinds 2005 organist van de Jacobikerk te
Utrecht. Hij studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hooven
en Jan Welmers. Hij behaalde de diploma’s docerend musicus en uitvoerend
musicus "met onderscheiding" in 1987. Aan het Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek slaagde hij voor het examen kerkmuziek met vermelding van een
grote mate van creativiteit voor improvisatie. Bij Jan Raas en Jan Welmers
studeerde hij improvisatie. Verder nam hij deel aan internationale
interpretatiecursussen aan de Haarlemse Zomeracademie bij Martin Haselböck,
Daniel Roth en Gisbert Schneider en aan de Internationale Meisterkurze für
Musik te Zürich bij Jean Guillou. In Parijs ontving hij privé-lessen van Jean-Paul
Imbert. In 1982, nog tijdens zijn opleiding, won hij de derde prijs van het
Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in Deventer. In 1990 won hij de
eerste prijs van de Internationale Orgeldagen Rijnstreek te Nijmegen.
Gerrit Christiaan de Gier heeft een breed repertoire en verleende aan tal van
radio-uitzendingen en speciale projecten zijn medewerking.
Vermeldenswaard is de integrale uitvoering van de orgelwerken van Johann
Sebastian Bach op het Van Vulpen-orgel in de Oude St. Nicolaaskerk te
IJsselstein, waarvan hij vele jaren de vaste bespeler was.
Hij concerteerde in binnen- en buitenland o.m. in Duitsland, Frankrijk, ZuidAfrika en Zwitserland. Zijn uitvoeringen van de grote orgelwerken van César
Franck, Franz Liszt, Max Reger, Alexandre Guilmant, Louis Vierne en CharlesMarie Widor worden breed gewaardeerd. Kenmerkend voor zijn concerten is de
thematische programmering.
Gerrit Christiaan de Gier heeft een uitgebreide lespraktijk in Utrecht en
IJsselstein en is initiator van lespraktijk Orgelkunst Gouda e.o. Ook neemt hij
regelmatig zitting in beoordelingscommissies, verzorgt hij workshops en
adviseert hij bij gemeentezangbegeleiding. gerritchristiaandegier.nl
Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam. Zijn eerste orgellessen
kreeg hij van Arie van den Berg uit Barendrecht. Vervolgens studeerde hij bij
Arjen Leistra. Rien Donkersloot behaalde reeds als amateur 1e, 2e en 3e prijzen
op orgelconcoursen. Hij studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In
juni van 2006 behaalde hij het diploma 1e fase cum laude, hoofdvakdocent was
Bas de Vroome. Tevens behaalde hij het diploma kerkmuziek. Hij studeerde voor
het diploma 2e fase bij Ben van Oosten en Bas de Vroome. In juni 2008 sloot hij
deze studie cum laude af. Hij volgde orgelcursussen bij Michel Chapuis, Andres
Cea Galan, Harald Vogel, Olivier Latry, Zsigmond Szathmary en Thomas Trotter.
In 2003 won hij de 3e prijs op het orgelconcours voor orgelstudenten in Brielle.
In 2004 won hij het orgelconcours te Leiden voor conservatorium studenten in
de categorie romantiek/20e/21e eeuw. In september van 2005 won hij de 1e

prijs op het orgelconcours voor orgelstudenten in Brielle. Rien is organist van de
St. Joriskerk in Amersfoort en van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland. Verder
heeft hij een uitgebreide lespraktijk en is hij actief als (koor)begeleider. Van zijn
spel verschenen diverse cd’s, die in de pers zeer positief werden ontvangen.
riendonkersloot.nl
Na zijn eindexamens op het Utrechts Conservatorium (1970), na terugkeer van
een jaar studie bij Marie-Claire Alain in Parijs (1972) en na de Eerste Prijs op de
eerste editie van het Nationaal Concours César Franck in Haarlem (1976) kreeg
de organistenloopbaan van Piet van der Steen (*1943) flink vaart. Als uitvoerend
organist van talrijke concerten in binnen- en buitenland, van serieproducties bij
Nederlandse omroepen is zijn aandacht vooral gevestigd op de (laat)romantische periode (Reger, Franck, Vierne, de Nederlanders) en op de grote,
veelkleurige 20ᵉ en 21ᵉ eeuw. Zijn discografie vermeldt als opvallend hoogtepunt
alle orgelwerken van Messiaen, Jolivet en Lesur (de La Jeune France-groep)
gemaakt in opdracht van VPRO-radio. Componisten van gevestigde reputatie
schreven een reeks nieuwe werken voor hem en zijn vaste samenspelpartner op
trompet Peter van Dinther.
Naast dit alles is Van der Steen actief als docent Orgel, als dirigent van enkele
koren en actief geweest als redacteur van een orgeltijdschrift. Sedert 1966 is hij
organist van de Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis in Utrecht. Hij kreeg
verschillende onderscheidingen en heeft zitting in enkele kerkelijke
adviescommissies.
Peter van Dinther (*1961) studeerde trompet aan het Utrechts Conservatorium
bij Willem van der Vliet en aan het Sweelinck Conservatorium bij Peter Masseurs.
Daarnaast volgde hij masterclasses bij diverse internationaal geroemde
trompettisten zoals Roger Delmotte, Pierre Thibaud, Phill Smith en Adolph
Herseth. Tijdens zijn studie remplaceerde hij al in diverse symfonieorkesten en
trad hij op als solist met diverse orkesten in binnen- en buitenland. Van 1988 tot
2012 was hij solotrompettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Daar
was hij 20 jaar leider van het Koperkwintet en trad diverse malen als solist met
dit orkest op. Sinds het jaar 2000 vormt hij een duo met organist Piet van der
Steen en voert daar voornamelijk hedendaagse en speciaal voor hen geschreven
werken mee uit.
Peter studeerde HaFaBra-directie aan het Utrechts Conservatorium en deed
examen met de Amsterdamse Politiekapel. Naast zijn orkestbaan heeft hij altijd
een blaasorkest gedirigeerd. Ook heeft hij het Symfonieorkest van Mini & Maxi
gedirigeerd in hun show ‘Het Concert’.
In Utrecht was hij bijna tien jaar lang dirigent van Christelijke Muziekvereniging
De Bazuin (bekend van de jaarlijkse Volkskerstzang in de Jacobikerk). Sinds vorig

jaar is hij dirigent van Symfonisch Blaasorkest Excelsior te Pijnacker. Daarnaast
treedt hij veel op als gastdirigent bij diverse orkesten.
Margreeth Chr. de Jong (*1961) sloot in 1986 haar studies aan het Rotterdams
Conservatorium af met de diploma’s Kerkmuziek, Docerend Musicus orgel en
Uitvoerend Musicus orgel, gewaardeerd met het cijfer 10. Verdere studie volgde
bij Guy Bovet in Zwitserland, en bij Jean Langlais en Marie Louise Jaquet Langlais
in Parijs, waar zij in 1988 de Prix de Virtuosité behaalde (eveneens met de
hoogste waardering). In hetzelfde jaar behaalde ze eerste prijzen op
internationale concoursen in Parijs en in Haarlem. In 1994 werd zij met de
zilveren medaille onderscheiden. In 2012 werd zij door H.M. Koningin Beatrix
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en in 2014 door de
Gemeente Middelburg tot Stadsorganist. Margreeth Chr. de Jong is kerkmusicus
van de Nieuwe Kerk te Middelburg. Ze gaf talrijke concerten en maakte radio-,
tv- en cd-opnames. Ze doceert aan University College Roosevelt te Middelburg.
Als componiste werkt ze in opdracht voor uitgevers in Europa en de USA. Haar
oeuvre omvat inmiddels meer dan 100 opusnummers, en haar composities
worden wereldwijd uitgevoerd. margreethdejong.nl

De orgels in de Jacobikerk
Het Garrels/Meere-orgel
De rijke geschiedenis van dit orgel begint in 1509 bij de Utrechtse orgelbouwer
Gerrit Petersz. De kas van het hoofdwerk stamt nog uit die tijd. Van alle
orgelmakers die sindsdien aan het orgel hebben gewerkt, zijn Rudolph Garrels
en Abraham Meere het meest verantwoordelijk voor de huidige omvang en
samenstelling van het orgel. Garrels omdat hij in de periode 1739-1742 het
orgel totaal ombouwde, Meere omdat hij in 1823 een rugwerk aan het orgel
toevoegde. Vandaar dat het orgel hun namen draagt.
In 1978 werd het orgel grondig gerestaureerd door de Utrechtse firma Van
Vulpen. Onder meer de draagkracht van het pedaal, waarvan het pijpwerk en
de windladen zich diep in de toren bevonden, is daardoor verbeterd. Verder
voerde Van Vulpen in de jaren 1996-1997 een zogenoemd klankherstel uit,
waardoor de klank van het orgel krachtiger en helderder is geworden.
Hoofdwerk (C-c3, lade 1742)
Prestant 16’
Octaaf 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Openfluit 4’
Roerfluit 4’
Quint 3’
Octaaf 2’
Woudfluit 2’
Mixtuur 4-6 sterk B/D
Sexquialter 3 sterk
Cornet 4 sterk D
Trompet 8’
Tremulant

Rugpositief (C-c3, lade tot f3; lade 1823)
Prestant 8’
Fluittravers 8’ D
Holpijp 8’
Quintadeen 8’
Octaaf 4’
Gemshoorn 4’
Octaaf 2’
Woudfluit 2’
Quint 1,5’
Flageolet 1’
Carillon 3 sterk D
Sexquialter 2 sterk D
Mixtuur 3-6 sterk B/D
Fagot 8’ B/D
Vox Humana 8’ B/D
Tremulant

Pedaal (C-d1, lade 1742)
Prestant 16’
Bourdon 16’
Octaaf 8’
Octaaf 4’
Mixtuur 4-5 sterk
Bazuin 16’

Gehalveerde manuaalkoppeling
2 pedaalkoppels
Toonhoogte: a’ = 438 Hz
Stemming: Neidhardt III
Winddruk: 76 mm

Het Hess-kabinetorgel
Sinds 2003 staat er in de Jacobikerk een kabinetorgel. Het is gebouwd door
Hendrik Hermanus Hess te Gouda. Hess (1735-1794) werd geboren als
kleermakerszoon in Leeuwarden. Hij ging op zoek naar een ander ambacht en
dat werd de orgelmakerij. Hij is vooral bekend geworden als bouwer van
huisorgel. Boven het klavier van het kabinetorgel in de Jacobikerk staat de
volgende tekst geschilderd: “H.H. Hess Me Fecit. Goudæ. 1747”. Dat jaartal kan
niet kloppen: Hess was toen nog maar 12 jaar oud en werkte als
kleermakersknecht in Leeuwarden. Onderzoek met een kwartslamp heeft
verder aangetoond dat de laatste twee cijfers van het jaartal oververguld zijn.
Mede gelet op de meubelstijl kunnen we 1774 als bouwjaar aannemen.
In 2010/2011 heeft een grondige restauratie van het orgel plaatsgevonden
door Van Vulpen. Bij deze restauratie, die onder toezicht stond van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is alles onder handen genomen: de kast,
de windvoorziening, het klaviatuur, de windlade en het pijpwerk. In november
2011 is het orgel teruggeplaatst in de kerk.
Prestant 8' D
Holpyp 8' B/D
Fluyt 4' B/D
Quintfluyt 3' B
Quintprestant 3' D
Prestant 2' B/D
Octaaf 1' B/D
Tremulant

Klavieromvang: c-f3
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 433 Hz

Het Van Vulpen-positief
Dit kleine orgel uit 1984 staat opgesteld in het liturgisch centrum van de kerk.
Het orgel fungeert voornamelijk als begeleidingsinstrument, maar is uiteraard
ook solistisch te gebruiken.
Holpijp 8' B/D
Fluit 4' B/D
Octaaf 2' B/D

Klavieromvang: c-f3
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Agenda Jacobiconcerten 2019


Zaterdag 14 september: Open Monumentendag/Nationale Orgeldag
Wandeling langs vier monumentale orgels
11.00 uur: Janskerk – organist Daniel Seeger (Duitsland)
13.00 uur: Westerkerk – organist Gerrit Christiaan de Gier
14.15 uur: Jacobikerk – organist Jeehyun Lee (Zuid-Korea)
15.30 uur: Josephkerk – organist Paul van der Woude



Zaterdag 2 november, 20.00 uur: Hedendaagse Nederlandse kerkmuziek
Sweelinck Cantorij Amsterdam & Kamerkoor Cantiago
Herman Mussche, dirigent
Gerrit Christiaan de Gier, orgel



Zaterdag 30 november, 20.00 uur: Engelse koormuziek a capella
Requiem van Herbert Howells en andere werken
Nieuw Vocaal Ensemble o.l.v. Bauwien van der Meer

Orgelzomer in andere Utrechtse kerken


Nicolaïkerk: zaterdagmiddag 13.00 uur (nicolaiconcerten.nl)



Domkerk: zaterdagmiddag 15.30 uur (domkerk.nl)

Kerken Kijken / Kerken Luisteren
Tot en met 14 september 2019 zijn de 11 kerken in het centrum van Utrecht,
waaronder de Jacobikerk, open voor bezichtiging. Deskundige en enthousiaste
gidsen van Kerken Kijken Utrecht zijn aanwezig voor cultuur-historische
rondleidingen. Daarnaast zijn er onder de noemer ‘Kerken Luisteren’ ook dit
jaar weer gratis lunchconcerten in de opengestelde kerkgebouwen. De
concerten vinden vrijwel wekelijks plaats en zijn gratis toegankelijk.
Het complete concertprogramma en de openingstijden van de kerken zijn te
vinden op www.kerkenkijken.nl.

Steun Jacobiconcerten!
Het organiseren van kwalitatief hoogstaande en gevarieerde
concerten kost geld. Voor de continuïteit en het gratis kunnen
blijven aanbieden van onze activiteiten zijn wij in belangrijke
mate aangewezen op uw financiële bijdrage. Handhaving van
niveau en variatie is eigenlijk alleen mogelijk als bezoekers per
concert gemiddeld 5 tot 10 euro per persoon bijdragen. U kunt
uw gift natuurlijk ook overmaken (bijvoorbeeld door middel van
mobiel bankieren na afloop van het concert). Gebruikt u in dat
geval rekeningnummer NL29 RABO 0130 6978 18 t.n.v.
Protestantse
Wijkgemeente
Jacobikerk,
o.v.v.
‘gift
Jacobiconcerten’.
Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Organisatie: Jacobiconcerten Utrecht | jacobiconcerten.nl
Vormgeving voorzijde: Gérard van Betlehem, Scherpenzeel

