zaterdag 21 december 2019, 17.00 uur (!)
Muziek voor de zondag uit
“In dulci jubilo, nun singet und seit froh!”
m.m.v. diverse vocalisten en instrumentalisten
Voor actuele informatie kunt u terecht op:
www.pgwinterswijk. nl
Voor vragen kunt u terecht bij:
Wim Ruessink (cantor-organist)
info@wimruessink.nl, tel. 06 - 1059 9002

MUSICA
JACOBI
Kerk & Muziek
Jacobskerk Winterswijk

De Protestantse Gemeente Winterswijk kent een
gevarieerde kerkmuziekpraktijk. In de monumentale
Jacobskerk komen kerkmuziek en liturgische muziek
volledig tot hun recht. De unieke akoestiek, het
majestueuze Naber/Metzlerorgel en de zangrijke
Grotrian Steinweg-vleugel dragen daartoe bij.
Zo krijgt kerkmuziek een volwaardige en
zelfstandige rol in vespers, cantates, evensongs of
‘concerts spirituel’: MUSICA JACOBI.
In deze brochure treft u een overzicht aan van
wat de Protestantse Gemeente Winterswijk u te
bieden heeft op het gebied van vespers, cantates,
evensongs en ‘concerts spirituel’ in de monumentale
Jacobskerk.
Op de website van de Protestantse Gemeente
(www.pgwinterswijk.nl) zijn de meest actuele gegevens
terug te vinden.
MUSICA JACOBI is vrij toegankelijk; ter bestrijding van
de onkosten wordt er bij de uitgang een vrije gift
gevraagd.
U bent van harte welkom in de Jacobskerk om met
ons op adem te komen en te genieten van Kerk &
Muziek: MUSICA JACOBI.

Fotografie en grafische verzorging
www.beeld-en-ontwerp.nl

Musica Jacobi

zaterdag 14 december 2019, 17.00 uur (!)
Muziek voor de zondag uit
“Bloesem in de winter...”
m.m.v. Vocaal Ensemble Encore o.l.v. Gerrit te Lindert

Protestantse
Gemeente
Winterswijk

Kerk & Muziek
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MUSICA JACOBI
Kerk & Muziek
Jacobskerk Winterswijk

zondag 12 mei 2019, 19.00 uur
Koorvesper
Gezongen avondgebed, met liederen uit de wereldoecumene
m.m.v. de Zonnebrinkcantorij
zondag 16 juni 2019, 19.00 uur
Evensong
Gezongen avondgebed op Anglicaanse wijze
De Jacobscantorij zingt versicles, responses, psalms,
hymns en anthems
zondag 14 juli 2019, 19.00 uur
Taizédienst
Avondgebed met liederen en gebeden van de internationale
oecumenische geloofsgemeenschap Taizé

zondag 13 januari 2019, 19.00 uur
Muziekvesper
Feestelijke muziek ná Driekoningen
m.m.v. koperensemble Mellow Brass
zondag 10 februari 2019, 19.00 uur
Evensong
Gezongen avondgebed op Anglicaaanse wijze
De Jacobscantorij zingt versicles, responses, psalms,
hymns en anthems

zondag 11 augustus 2019, 19.00 uur
Taizédienst
Avondgebed met liederen en gebeden van de internationale
oecumenische geloofsgemeenschap Taizé
Tijdens de zomermaanden is er ook Muziek Centraal: elke
woensdag van 12.00-12.30 uur een inloop-marktconcert
waarbij de orgels van de Jacobskerk worden bespeeld
(www.muziekcentraal.org)

zondag 10 november 2019, 19.00 uur
Cantate
Avondgebed waarin de cantate “Wachet auf ruft uns die
Stimme” (BWV 140) van Johann Sebastian Bach centraal
staat
m.m.v. de Jacobscantorij, orkest en solisten
zaterdag 30 november 2019, 17.00 uur (!)
Muziek voor de zondag uit
Verrassende muziek uit Amerika aan de vooravond van
advent
zondag 8 december 2019, 19.00 uur
Adventskoorvesper
Gezongen avondgebed
m.m.v. de Zonnebrinkcantorij

zondag 17 maart 2019, 19.00 uur
Muziekvesper
“Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze”
Een integrale vertolking, op de instrumenten van de
Jacobskerk, van Joseph Haydn’s meditaties bij de zeven
kruiswoorden
zondag 14 april 2019, 19.00 uur
Gezongen passieverhaal
Het lijden van Christus bezongen in “The Saviour” van
William Lloyd Webber
m.m.v. de Jacobscantorij en solisten

zondag 13 oktober 2019, 19.00 uur
Evensong
Gezongen avondgebed op Anglicaanse wijze
De Jacobscantorij zingt versicles, responses, psalms,
hymns en anthems

zondag 8 september 2018, 19.00 uur
Jazzper
Avondgebed met een eigen, swingende sound
m.m.v. Jazzewind

