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zondag 13 december 2020, 19.00 uur
Cantate
Avondgebed waarin de cantate “Nun komm, der Heiden 
Heiland” (BWV 61) van Johann Sebastian Bach centraal staat
m.m.v. Jacobscantorij, orkest en solisten

zaterdag 19 december 2020, 17.00 uur (!)
Muziek voor de zondag uit
“Bloesem in de winter”
m.m.v. Vocaal Ensemble Rijssen o.l.v. Jan-Geert 
Heuvelman

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.
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zondag 10 mei 2020, 19.00 uur
Muziekvesper
Vesper tussen Pasen en Pinksteren met muziek voor 
barokviool, blokfluit en continuo
m.m.v. Berkelbarock  

zondag 14 juni 2020, 19.00 uur
Evensong
Gezongen avondgebed op Anglicaanse wijze
De 50-jarige Jacobscantorij zingt nieuwe, speciaal voor 
haar gecomponeerde muziek 

zondag 12 juli 2020, 19.00 uur
Taizédienst
Avondgebed met liederen en gebeden van de internationale 
oecumenische geloofsgemeenschap Taizé 

zondag 9 augustus 2020, 19.00 uur
Taizédienst
Avondgebed met liederen en gebeden van de internationale 
oecumenische geloofsgemeenschap Taizé

zondag 5 januari 2020, 19.00 uur
Christvesper
Feestelijke vesper aan de vooravond van Driekoningen 
m.m.v. Zonnebrinkcantorij en instrumentalisten

zondag 9 februari 2020, 19.00 uur
Evensong
Gezongen avondgebed op Anglicaanse wijze
De Jacobscantorij zingt versicles, canticles, psalms, 
hymns en anthems

zondag 8 maart 2020, 19.00 uur
Koorvesper
Gezongen avondgebed in de Veertigdagentijd 
m.m.v. Zonnebrinkcantorij

zondag 5 april 2020, 19.00 uur
Gezongen passieverhaal
Het lijden van Christus bezongen in “Wondrous Cross” 
van Alan Bullard
m.m.v. Jacobscantorij en solisten

zondag 13 september 2020, 19.00 uur
Jazzper
Avondgebed met een authentiek geluid van ‘spirituals, 
gospels & hymns’
m.m.v. Jazzewind en Zonnebrinkcantorij 

zondag 11 oktober 2020, 19.00 uur
Koorvesper
Gezongen avondgebed met een eigen Ierse ‘Anúna-sound’ 
m.m.v. deelnemers en docenten van de ‘Anúna Autumn 
School’

zondag 8 november 2020, 19.00 uur 
Koorvesper
Gezongen avondgebed met werken van Felix 
Mendelssohn (o.a. Psalm 42 en Zum Abendsegen)
m.m.v. de Jacobscantorij en solisten 

zaterdag 28 november 2020, 17.00 uur (!)
Muziek voor de zondag uit
‘Magnificat!’
Een muzikale bloemlezing aan de vooravond van 
Advent

MUSICA JACOBI

Kerk & Muziek 

Jacobskerk Winterswijk

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)


