
Nieuwsbrief aan de Vrienden van de Dorpskerk, 
 
 
Beste Vrienden, 
 
 
Het wordt tijd om u als Vrienden van de Dorpskerk Vorden op de hoogte te brengen van 
wat er zoals speelt in onze stichting. Eerst even een terugblik. 
 
Dit jaar zijn we in februari begonnen met een bijzonder optreden van Ekaterina Levental, 
zangeres en performer. Dit in samenwerking met het Cultuurfonds Vorden. 
Helaas moest het Staffa Trio afhaken wegens corona van één van de leden. 
In april heeft Elske te Lindert een fraai orgelconcert gegeven. Mooi camerawerk 
registreerde haar handen- en voetenwerk. We zagen hoe ze alle registers opentrok. 
In juni hadden we het Duo Scoopy, weer in samenwerking met het Cultuurfonds Vorden. 
 
In onze reeks zomeravondconcerten traden achtereenvolgens op: Monique van de Veen, 
Fradau v.d. Woude en Jannie Reidinga, zang, klarinet en piano,  Di Mechaje, 
klezmermuziek en Maaike Bosscher, harp. 
 

   
Op donderdagmiddagen speelden Wilbert               
Berendsen, Maarten Wilmink, Henk Linker 
met Valerie Boermistrava, zang, en Ingrid 

van Dokkum op het orgel. 
In september kwam Ds. Carel ter Linden 
met Mirjam Karres; zij gaven een literair 

concert, poëzie en piano. 
  We hadden in oktober singer/songwriter    

Roon Staal met een sfeervol concert.   
 

 
 

 
Wat u ongetwijfeld meegekregen heeft is dat we de hele zomer, 11 weken lang, 
tentoonstellingen hebben gefaciliteerd. Dit heeft geresulteerd in 5146 bezoekers in de kerk. 
Ook bij de Open Kerk en de Open Monumentendag waren we van de partij. 
U ziet het, we hebben niet stil gezeten.  
 
Nu hebben het Cultuurfonds Vorden en wij besloten onze samenwerking te intensiveren 
op het gebied van concerten. Dit betekent dat het aantrekken van musici, de organisatie 
van het concert en de public relations gezamenlijk gedaan worden. Misschien hebben 
vorm en inhoud hierdoor soms een andere gezicht dan u van ons gewend bent. Maar de 
kwaliteit van onze concerten kan hierbij alleen maar gedijen. De reeks zomerconcerten 
valt hier buiten. 
 
Er staan inmiddels 2 bijzondere concerten op het programma: 
Zondag 5 februari 2023,  Jacobus en Jeroen den Herder, piano en cello 
Zondag 30 april 2023, Dianto Reed Quintet.  
Tegen die tijd krijgt u meer informatie van ons. 
 
 



 
 
 
Onze activiteiten kosten geld en daarom doen wij jaarlijks een beroep op u, onze Vrienden. 
Als u uw donatie over 2022 nog niet hebt overgemaakt (20 euro per Vriend, voor partners 
30 euro) wilt u dat dan nu doen. Onze penningmeester kan dan zijn administratie voor 
31december afwerken. Het bankrekening nummer is NL09RABO0183686756 t.n.v. 
Vrienden van de Dorpskerk Vorden. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en wij hopen u bij de komende concerten en 
tentoonstellingen weer te ontmoeten. 
 
 


