
C O N C E R T  

 

ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Jeanne Demessieux (1921-1968) 

op het Maarschalkerweerd-orgel in de St. Nicolaasbasiliek te IJsselstein 

door 

Gerrit Christiaan de Gier, stadsorganist van IJsselstein 

m.m.v. René Verwer, lezing over leven en werk van Jeanne Demessieux 

 

--- Programma --- 

 

• Sinfonia uit Cantate 29 (bewerking Marcel Dupré) Joh. Seb. Bach 

 (1685-1750) 

 

• Twelve Choral-Preludes on Gregorian Chant Themes, op. 8 Jeanne Demessieux 

• Rorate Coeli (Choral orné) (1921-1968) 

• Adeste Fideles (Musette) 

• Attende Domine (Choral Paraphrase) 

• Stabat Mater (Cantabile) 

• Vexilla Regis (Prélude) 

• Hosanna Filio David (Choral Fugue) 

 

• Prière (uit Six pièces), op. 20 César Franck 

 (1822-1890) 

 

• Twelve Choral-Preludes on Gregorian Chant Themes, op. 8 Jeanne Demessieux 

-     O Filii (Variations) 

• Veni Creator Spiritus (Toccata) 

• Ubi Caritas (Ricercare) 

• In Manus Tuas (Litanie) 

• Tu es Petrus (Marcia) 

• Domine Jesu (Berceuse) 

 

• Te Deum, op. 11 Jeanne Demessieux 

------------------------- 



Stichting Orgelcultuur IJsselstein 

Op zaterdag 14 juli j.l. is tijdens een concert in de Oude St. Nicolaaskerk Gerrit Christiaan de 

Gier benoemd tot stadsorganist van IJsselstein. Daaropvolgend is vorige maand de Stichting 

Orgelcultuur IJsselstein opgericht. Deze stichting heeft tot doel het organiseren van allerlei 

activiteiten waarin het orgel centraal staat, zoals orgelconcerten in de Oude St. Nicolaaskerk 

(Van Vulpen 1970), de St. Nicolaasbasiliek (Maarschalkerweerd 1908) en de Ontmoetings-

kerk (Van der Berg & Wendt 1966), het promoten van de orgels in de kerkgebouwen van 

IJsselstein en het stimuleren van de educatie rond deze orgels (workshops, rondleidingen, 

samenwerkingsvormen met andere disciplines etc.). Als stichting zien wij uit naar een 

vruchtbare samenwerking tussen de kerken ten einde de rijke orgelcultuur in brede kring 

bekendheid te geven. Om deze doelen haalbaar te maken zoeken wij donateurs  die ons 

willen ondersteunen. Bij de uitgang liggen inschrijvingskaartjes die u mee naar huis kunt 

nemen om ons verzoek te overwegen, of meteen kunt invullen en aan de deur afgeven.  

Voor een jaardonatie van 30 euro wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van al onze 

activiteiten.  

De toegang tot dit concert is vrij. Aan de uitgang van de kerk wordt gecollecteerd ter 

bestrijding van de onkosten van deze middag. Vriendelijk willen wij u verzoeken om de 

collecteschaal te gedenken. Als de bezoekers gemiddeld 7,50 euro per persoon bijdragen 

kunnen wij continuïteit voor de concerten waarborgen. Hartelijk dank voor uw belangstelling 

en tot ziens! 

 

Het volgende (Nieuwjaars)concert vindt plaats op zaterdag 5 januari 2019 in de Oude St. 

Nicolaaskerk (Kronenburgplantsoen 2), aanvang 20.00 uur door Gerrit Christiaan de Gier, 

orgel m.m.v. Rudolf Weges, trompet  

 

----------------------------------- 


