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In de eerste 5 maanden van 2021 konden wij helaas, vanwege de maatregelen tegen 
Covid 19, corona, geen activiteiten ontwikkelen. Maar daarna hebben we een uitgebreid 
en vol programma uitgevoerd. Tot we half november weer tot stilstand werden gedwongen. 
 
Van juni tot half september, tot en met de Open Monumentendagen, is de Dorpskerk 6 
dagen per week geopend geweest van 14 -16 uur. Hieraan hebben 17 vrijwilligers van de 
Open Kerk meegewerkt en zij hebben 2500 bezoekers ontvangen. Men was enthousiast 
over onze mooie oude kerk. 
 
De exposities waren erg in trek, zowel bij de bezoekers als bij de exposanten. In 11 weken 
hebben we 5686 bezoekers ontvangen. Men is enthousiast over de ruimte en de belichting 
van de schilderijen. En over de gastvrije ontvangst. Hieraan werken 8 vrijwilligers mee. Het 
volgende seizoen is al weer volgeboekt. 
 
Op 19 juni zijn we onze concertenreeks begonnen met een zomeravondconcert op 
zaterdagavond, lichten uit, kaarsen aan, met een prachtig optreden van Ellen Pieterse en 
Monique van de Ven (zang en piano). Ook de beide andere zomeravondconcerten, 
Claudia en Manito, zang, harp en gitaar, (sfeervol) en Erwin Weerstra, piano (hoog niveau) 
waren een succes. 
Ook in de zomer zijn op donderdagmiddag  4 orgelconcerten uitgevoerd. De Dorpskerk 
Vorden is in trek bij organisten vanwege de goede akoestiek en het Lohmanorgel. 
 
In oktober hadden we nog een zondagmiddagconcert met Frank Brakkee (altviool) en 
Monique van der Ven (piano) en in november trad Vieve Brass bij ons op, 5 enthousiaste 
jonge koperblazers. Dit concert werd georganiseerd in samenwerking met het 
Cultuurfonds Vorden. 
 
 

 
 
Toen kwam de volgende lockdown, weer een periode van noodgedwongen niets doen. 
Opnieuw kon het optreden van Carel te Linden (poëzie onder begeleiding van een pianist) 
worden afgezegd. Ook het concert van singer-songwriter Roon Staal wordt een jaar 
uitgesteld. Cappella Bronckhorst, de Harmonie Vorden en het Vordens Mannenkoor 
moesten hun jaarlijks optreden cancelen. 
Gelukkig kunnen we nu (maart 2022) zeggen dat we weer volop aan de slag zijn. 
Belangstellenden kunnen ons volgen op de vernieuwde website 
(www.vriendenvandedorpskerkvorden). Wij voeren PR uit door plaatsing van advertenties 



in Contact en mededelingen op Facebook. Onze Vrienden krijgen zeer regelmatig via de 
mail een update van de activiteiten die wij uitvoeren. 
 
Onze activiteiten kosten geld en daarom doen wij jaarlijks een beroep op onze Vrienden 
om hun donatie van(af) 20 euro of van(af) 30 euro voor echtparen/partners aan ons over 
te maken. 
 
Het bestuur bestaat uit Ab Boers (voorzitter), Jelly Star (secretaris), Ernst te Velthuis 
(penningmeester), Gerrit Terpstra (exposities), Gerda Ellenkamp (Open Kerk),en Gerrit ten 
Broeke (PR). Verder krijgen wij muzikaal advies van Mirjam en Wilbert Berendsen. 
 
Vorden, 15 maart 2022 
 
 
 
 


