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Laat zich het orgel overal, klinken met bazuingeschal!

Nog een aantal dagen dan is het 2023.
Zondag 1 januari is de dag van de goede wensen. Iedereen wenst iedereen veel
heil en zegen in het nieuwe jaar.
Boven deze regeltjes had ik kunnen zetten: L.S. (Lectori Salutem), de lezer Heil!
Driehonderdvijfenzestig dagen liggen vóór ons, het zijn driehonderdvijfenzestig
vraagtekens.
Onze agenda’s zijn slechts op weinig data ingevuld.
Hoewel ……. (als ik eerlijk ben, en dat ben ik) alle zondagen zijn bezet, zelfs al t.m.
D.V september 2024, vreemd idee eigenlijk.
Zullen we wéér moeite hebben op bepaalde data er nog wat bij te krabbelen? Wat
gaat het worden dit jaar? Slagen, verloven, trouwen, gezond worden, een nieuw
huis betrekken? Of: zakken, scheiden, ongeneeslijk ziek liggen, wéér blijven
inwonen?
Het jaar des Heren ligt voor ons. Ik heb aanvankelijk gedacht dat het mijn jaar was,
maar het is Gods jaar. Hij bracht mij over de drempel van oud naar nieuw. Hij geeft
mij mogelijkheden, ik weet niet hoeveel, noch voor hoelang.
Daar gaan we dan het nieuwe jaar in. Mocht het mijn laatste zijn, ik wil dat het ook
mijn beste wordt.
We zullen het heerlijk ver brengen.
Of niet?
We kunnen beginnen in de naam van het één of andere stelsel.
In de dienst van de ene of andere afgod.
Gods kerk begint dit jaar in de naam van God van haar doop. Alléén durf ik de lange
weg met driehonderdvijfenzestig bepaalde trajecten niet in te slaan.
Wie zou mij willen helpen? Links noch rechts is iemand die het kan. Daarom kijk de
kerk naar boven: naar de bergen. Mijn hulp is van Here.
Op bergen én in dalen ja overal is God, zongen we ooit.
Ik wens u allen een goed, gezond, gezegend 2023!

Als deze nieuwsbrief verschijnt zit het jaar er bijna op. Was het goed jaar? Was het
een jaar met hindernissen? Kijkt u/jij er met plezier op terug? Het is voor iedereen
anders. Zelf besefte ik de afgelopen weken met kerstuitvoeringen dat ik dat toch wel
gemist heb. Wat was het fijn om weer zovelen te ontmoeten rond orgel bespelingen,
uitvoeringen. Wat fijn dat het weer mogelijk was. Het begon allemaal op 10 december
in de Doopsgezinde Kerk in Ouddorp, Musica Sororum was voor het eerst sinds lange
tijd weer paraat om het advent- kerstconcert te geven, deze keer met muziek
ensemble Cular, een groep van vijf spe(e)l(st)ers op resp. hobo, dwarsfluit, panfluit,
viool, piano. Dominee Joh. Smink sprak enkele woorden tot de aanwezigen aan het
begin en aan het eind van de avond.
Conform het kerstliedje Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Met daarin de zin
‘jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn’ zat ds Smink deze avond netjes schuin achter
het liturgisch systeem, en lied de klank(en) op hem inwerken.
Het muziekensemble Cular bespeelde hobo,
dwarsfluit, panfluit, viool en afwisselend op de
vleugel.
Het was duidelijk te merken dat ze het naar hun
zin hadden.
Musica Sororum opende de avond met ‘Ere zij
God in de hoge’ een prachtig begin van de
avond. (niet te verwarren met het overbekende
Ere zij God aan het eind van diensten)
Een mooie bewerking van Bredewout, waarbij
Musica Sororum driestemmig zingt, gewoonlijk
door mij alleen begeleid, maar nu met allerlei
instrumenten, wat klonk dat geweldig, in deze
akoestisch goed klinkende kerk.
Het was een mooie avond van begin tot eind, op
verzoek van een bezoeker speelde ik mijn variaties over midden in de winternacht, bij één van de variaties verleende de panfluitiste
medewerking. Het lied werd uit volle borst door de aanwezigen meegezongen. Met
een goed gevoel togen we huiswaarts, om na een korte nachtrust de andere ochtend
af te reizen naar Dalerpeel, dat ligt in de regio Coevorden/Emmen. Na een rit van ruim
twee uur kwamen we veilig aan in Dalerpeel. Op het moment dat wij arriveerden kwam
Carina Petersen Bossenbroek net vanaf de andere kant aangereden. Zo konden we
direct aan de slag, maar die kans kregen we niet, eerst koffie/thee, er was op ons
gerekend, de ontvangst was allerhartelijkst. De stukken die we zouden spelen hadden
we nooit eerder in deze samenstelling gespeeld, ook de stukken die op het programma niet, het was een totaal ander programma dan de avond ervoor.
Mijn registrante Yiska den Breejen, zou deze middag ook een aantal liederen zingen,
ook dat werd doorgenomen, tussendoor afgewisseld door koffie/thee.
Geweldig de hartelijkheid van de mensen, de ontvangst, van lieverlee kwamen de
mensen binnen gelopen, een gemoedelijke sfeer waarin duidelijk te merken was dat
de mensen nieuwsgierig waren naar wat er zou komen.
De kerk heeft een goede akoestiek, wat het geluid met de beide fluiten alleen maar

ten goede komt. De voorgangster van de gemeente Wollie v.d. Scheer vertelde
tussendoor e.e.a. over het komende nummer, daar was duidelijk goede studie van
gemaakt, en ook wij hoorden soms informatie die wel ver weggezakt was, maar nu
weer up to date. Bij een aantal nummers zongen de aanwezigen duidelijk mee. Op
de foto’s hierboven foto 1 orgel en fluiten, foto 2 orgelsolo Yiska registreert, en is hier
volop in actie, foto 3 Yiska zingt begeleidt door fluiten en orgel, foto 4 Willie v.d.
Scheer spreekt ons toe (niet vermanend), foto 5 Johan Kroesen deelde streek
producten uit i.p.v. bloemen. Ik kan verklappen dat we het thuis gegeten hebben en
nog lekker vonden ook, hopelijk komen er meer van deze middagen in de toekomst.
Ik heb zelf meegeholpen bij de renovatie van dit Heijligers (elektronisch) orgel het is
telkens weer een plezier om erop te spelen, zeker nu als je variaties over bijv. midden
in de winternacht speelt waarin tal van effecten mogelijk zijn kun je het orgel in allerlei
finesses laten horen, maar dat kan niet zonder een registrant, je hebt al twee handen,
en je voeten nodig, om dat ook op tijd om te slaan, en de registers te wijzigen lukt
niet. Gelukkig kon dat deze middag allemaal. Na het hartelijk applaus aan het eind,
was er nog tijd om weer even af te koelen tijdens een gezellig onderonsje, met brood,
soep, allemaal keurig verzorgd. Met een gevoel togen we huis waar ruim twee uur
later arriveerden. Een lange dag waar we met genoegen op terug kijken.
Na twee jaar was er dit jaar ook weer een kerstviering voor de ouderen in Overschie
dit jaar mocht en kon het weer. Wat een feest. Het is altijd weer een prachtige viering
waarin we veel zingen, deze keer afgewisseld met dwarsfluit spel door Lianne Jelier.
Een keer trad ik eerder met haar op, toen konden we door tijdgebrek niet oefenen, en
verliep het goed. Ook nu in Overschie was er geen gelegenheid meer om te oefenen
en moesten we zonder oefening alles waarmaken. Op zich vind ik het altijd wel
plezierig zulke dingen, het houdt het spannend. Van begin tot eind verliep het fijn, de
intro’s bij de te zingen liederen werden voorafgegaan door orgel en dwarsfluit. Wat
was het heerlijk om weer in Overschie te spelen, het orgel had onlangs een grote
onderhoudsbeurt gehad en klonk als een klokt, heerlijk in combinatie met de
dwarsfluit, het zwelwerk op het orgel heb ik deze middag veel gebruikt als we samen
speelden. Ds de Jong hield op zijn bekende wijze de overdenking.
Vooraf hadden de aanwezigen koffie/thee gehad. Na afloop was er nog gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot allerlei lekkers, daar werd optimaal gebruik van
gemaakt, de dames van de kerk hadden het allemaal prima voorbereid, én onder
controle.

foto 1 en 3 Lianne Jelier, foto 2 moet ik opzoeken, foto 4 tja de conferencier, of de
dominee
Ds de Jong had als thema boven de verkondiging tezet ‘een kind om te aanbidden’.
Het werd een mooie middag, fijne liederen, samen met Lianne, onvoorbereid kunnen
spelen, ook voor niet kerkelijken, voor mensen fijn om te horen, we mochten heel wat
liederen spelen, kerstmedley etc.
Dezelfde week, na ca vier jaar ook in Humanitas, aan de Bergweg gespeeld, in de
grote hal, ds Rene van Loon verkondigde het Evangelie,

Musica Sororum zong, het was fijn dat we hier de kerstmuziek,
het kerst Evangelie zingend konden verkondigen, ook de verkondiging door ds Rene
van Loon was ‘ook u bent belangrijk’.
Tussendoor, rouwdiensten en de wekelijkse kerkdiensten, die soms wel érg koud
zijn waardoor ik met jas aan en sjaal om speel, maar de vingers hebben het ook
koud, en dat is vervelender.
Na een prachtige kerstviering in Poortugaal, m.m.v. kinderkoor de Regenboog, direct
door naar Spijkenisse voor het avondconcert in De Ark. Deze keer zouden naast
Musica Sororum ook de heren Bontenbal (mee)zingen. Een viertal broers met stevige
stemmen, zij zongen zowel in combinatie mét Musica Sororum als zelfstandig. Het
werd een prachtige avond waarvoor veel belangstelling was. Miste wel m’n rechterhand, oftewel m’n registrant, die deze avond helaas verhinderd was. Desalniettemin
een prachtige avond waarin ook gecollecteerd werd voor Oekraïne. Een mooi initiatief om aan bij te dragen. Een prachtige avond om op terug te zien, blijkt ook uit de
foto’s.

De volgende dag, zaterdag 24, speelde ik 16.30u de Duitstalige dienst in de
Doopsgezinde Kerk te Ouddorp, een flink aantal Duitse gasten waren aanwezig
tijdens deze dienst, waarin ds Joh. Smink voor ging. Na afloop nog even koffie
genuttigd, dankzij de goede zorgen van koster Ad Poortvliet, en vervolgens naar de
Grote Kerk in Rotterdam Overschie om te repeteren met Ruben v.d. Kleij die tijdens
de kerstnachtdienst op de trompet mee zou spelen. Altijd weer een feest. Al redelijk
vroeg kwamen er bezoekers, en zo konden we 20.50 u beginnen met het zingen van
het eerste lied Midden in de winternacht. Er waren gelukkig weer vele mensen
gekomen. Ruben op de trompet, klonk goed in de kerk, en er werd goed
meegezongen.
Voor mij was het aftellen begonnen, zondagmorgen in de
Dorpskerk Boskoop spelen, plaatsgenoot ds Arjen Terlouw is tegenwoordig
één van de predikanten in Boskoop. De
dienst zou 10.45u aanvangen, toen ik aan
kwam liep de kerk net leeg omdat er ook
al om 9.00 u een dienst was, dat was even
passen en meten, de één eruit de ander
erin, al met al vind de dienst toen later
aan. De kerk had een goede akoestiek, ik
voelde mij in de Hoflaankerk in Rotterdam Kralingen, met het
zingen ook vooruit zingen om de gemeente mee te krijgen, en dat lukte. Er was een
band aanwezig, luid én duidelijk, ze speelden goed, maar erg hard boven op het orgel
zat ik mee te dreunen.
In Ouddorp 2e kerstdag de kerstzangdienst met br Edwin Voogd als voorganger, een
mooie dienst waarin we naar mijn idee minder zongen als andere jaren, maar tegelijk
ook voldoende. Toen ik na de dienst, naar buiten liep, scheen de zon, een klein
briesje, en het voelde of er iets van me afviel. Dit was de laatste kerstviering in 2022,
het was goed, het was mooi, het was fijn, maar óók voldoende.

Besefte ook dat ik al die uitvoeringen/vieringen de afgelopen jaren gemist heb, het
was fijn zovelen te ontmoetten.
Het voelt/voelde als een geschenk van Hogerhand, waarin we Zijn Naam groter
maakten door muziek en zang. Geweldig om zo gezant te zijn van de Allerhoogste.
Het was goed zo.
Tijdens het advent- kerstconcert in Ouddorp d.d. 10 december opende, en sloot ds
Joh. Smink. Hoewel hij al enige tijd met emeritaat is, is hij een druk bezet man, die
toch ook voor deze avond tijd vrijmaakte.
Bijzonder is toch te noemen dat ds Joh. Smink, en ik in 2023 liefst 40 samenwerken.
Veertig jaar! Veertig jaar kruisen onze wegen, dan hier, dan daar.
In 1983 ontmoetten wij elkaar tijdens een huwelijksdienst in de
Kerk van de Nazarener (Carnissesingel) Rotterdam.
Prachtige diensten vervulden wij beiden. Diensten in voor- en
tegenspoed. Een rouwdienst in Breda, of Zaamslag het zat er
allemaal bij, niets was teveel.
Hoe
De eerste kerstnachtdienstdienst in de kerk aan de Carnissesingel, zie ik het nog voor mij. Frans de Berg be speelde de vleugel
die direct naast de orgel speeltafel stond, en ik het orgel. Tussendoor speelde ik bij het opzetten van de Kerk van de Nazarener in Dordrecht, zeker
zeven jaar, later ook in Vlaardingen.
Jaren later nam hij het beroep aan wat op hem uitgebracht was door de Doopsgezinde
gemeente in Ouddorp.
Ook daar werd ik verzocht om aan te treden, en dat deed ik met genoegen. Herinner
me nog de eerste keer naar Ouddorp, ik had totaal geen idee waar de weg mij heen
leidde, hoelang ik erover zou doen etc. Hoewel die weg nog altijd dezelfde is lijkt het
of het korter geworden is.
Samen met ds Joh. Smink sluit ik 2022, D.V. 31 december het jaar af tijdens een
Duitstalige dienst in de Doopsgezinde Kerk Ouddorp om 16.30 uur, waar iedereen
natuurlijk welkom is.
Graag attendeer ik op het nieuwjaarsconcert op zaterdag 7 januari om 14.30 uur in
de Maartenskerk te Oosterend Texel, maak er een mooi daagje uit van, kom tot rust
tijdens het nieuwjaarsconcert wat ik samen met Tjeerd Kiers – piano, en Marit
Weerheim – zang, en dwarsfluit hoop te geven op het gerestaureerde orgel, aanvang
14.30 uur er is een pauze waarin e.e.a. genuttigd kan worden, daarna spelen wij nog
even verder. Kom ook! De moeite waard in deze mooie oude kerk.
Rest mij iedereen veel leesgenoegen te wensen, een goed begin van 2023, al het
goede voor het jaar dat voor ons ligt.
Dank voor de vele positieve reacties n.a.v. de nieuwsbrieven, bemoedigende
woorden etc.

Laat zich ’t orgel overal
Het orgel komt slechts één keer indirect in de bijbel voor: in de laatste berijmde Psalm
150.
Toen de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament in het Grieks werd vertaal, nam
men in Psalm 150 ‘organon’ op. Een verzamelnaam voor muziekinstrumenten. In die
tijd kende men nog geen orgels. En toen later de tekst in het Latijn werd vertaald,
fietste men het dan wel bekende kerkorgel in de Psalm. Overigens is het orgel alweer
uit de berijmde Psalmen verdwenen. En toch neemt het orgel nog steeds een
voorname plaats in; in diensten en vieringen in kerken en zorginstellingen willen nog
steeds veel mensen het orgel overal horen!
In het jaar 2023 ben ik alweer 55 jaar organist waarvan 34 jaar in de Grote Kerk in
Rotterdam Overschie. Terwijl ik dit schrijf heb ik net een kerstviering achter de rug. Ik
was een paar weken niet in de kerk geweest. Hoe geweldig heb ik vanmiddag de
klank van het orgel ervaren, heerlijk om te spelen. Alles speelde zuiver, alles deed
het, en dan de zingende gemeente. Het voelde als thuiskomen.
Je kunt wel nagaan dat ik duizenden kerkdiensten en vieringen in de kerk, regelmatig
zorginstellingen begeleid heb. Op orgels van allerlei makelij – groot en klein,
mechanisch, (elektro) pneumatisch etc. etc. Er vallen mij nog steeds twee zaken op;
zowel de inzet van het orgel als begeleidend instrument van de samenzang als soloinstrument voor de geïnteresseerde luisteraars worden door de goegemeente nog
steeds zeer gewaardeerd. Actie! Meezingen met het orgel en passief luisteren naar
orgelspel. Elke keer is het weer een blij genoegen om mensen onder je handen mee
te nemen naar ingetogen zang of uit volle borst. Luistermuziek vind ik vooral belangrijk
als voorspel op een lied- om de sfeer van het lied, het tempo en de toonhoogte in te
leiden- maar ook meditatief na een preek om iets terug te geven wat daarvoor is
aangehoord en niet alleen om te bewijzen dat de organist wel heel goed heeft opgelet
daarvoor.
Ik mijmer wel eens over wat vervelender is: als de voorganger er niet is of als de
organist niet komt opdagen.
Luisteren naar woorden of samen de woorden muzikaal tot uiting brengen? Ooit bitste
een organist een dominee toe dat hij toch eigenlijk de hinderlijke onderbreking van de
samenzang was.
Orgelspelen in zorginstellingen is nogal bijzonder, een belevenis. De bewoners
zingen vaak veel uit het hoofd – door traditie, ervaring en herhaling – en hebben
meestal aan een paar toonaanslagen voldoende noten gehoord om het te zingen lied
te herkennen. Hoe gaaf is dit!
Bijna tot slot wil ik een ontboezeming doen over het spelen in een verzorgingshuis. Ik
heb niet altijd even veel zin om er heen gaan op een doordeweekse dag. Een beetje
chagrijnig zelfs over wat er gaat gebeuren, terwijl ik tegelijkertijd al weet dat ik er blij
vandaan kom.
Na de viering loop ik bijna huppelend van zielenvreugd naar huis, van mij mogen die
paar minuten wel uren duren! Het is zo fijn te ervaren dat deze mensen, ik zou bijna
zeggen, hoe oneerbiedig het ook klinkt, tot leven komen. Geweldig, een liturgie hebben ze vaak niet nodig zodra ze de melodie horen is het voldoende.

Het is zeker een tiental jaren geleden dat ik gevraagd werd voor dementeerde
ouderen te spelen. Bekende liederen en één couplet. Maar wie schetste de verbazing
van de verzorging zodra de dementerende mensen de melodie hoorden zongen niet
alleen het eerste vers, maar automatisch vers 2, 3 etc.
Nog even terug naar Psalm 150. In het nieuwe liedboek is de omissie van het oude
liedboek goedgemaakt met Psalm 150a ‘Laat jubelen het orgel ….’ Dat hoop ik dit
jaar zeker te doen.
Geen actieve herinnering
Het zal dezer dagen regelmatig gevraagd worden; welke gebeurtenis in het afgelopen
jaar is u vooral bijgebleven? Daarop antwoorden is misschien zo eenvoudig niet, want
vrijwel dit gehele jaar weer het nieuws opnieuw bepaald door de veelbesproken
pandemie. Probeer er maar eens een nieuwfeit uit te plukken, waarop de luisteraar
reageert met: ‘Verdraaid! Dat is waar ook! Dat is ook nog gebeurd`!’
Als ik dan op de proppen zou komen met de drie woordjes die boven column staan,
dat weet u ook wie het zei en onder welke omstandigheden.
Terwijl ik dit tik, heb ik een mijn kamer weer eens opgeruimd. Wat glijdt er dan veel
door de handen. En telkens weer borrelt de vraag op: hou ik dit, of verdwijnt het? Dat
zijn soms lastige keuzes, zeker voor iemand zoals ik, met een nogal sterk actieve
herinnering.
Zo had ik het programmaboekje in de hand van mijn allereerste Matthäus Passion
met Gustav Leonard (inmiddels overleden) op de bok. Ja ik weet dat ik enorm genoot,
en dat Leonard zelfs een traan wegpinkte na de slotakkoorden.
Moet dat allemaal bewaard worden?
Soms neemt dat geheugen bijna enge vormen aan. Zo kwam er een losse muziekcassette tevoorschijn waarop niet was geschreven welke opname hier op stond.
Hoesje niet te vinden. Op een oude midiset -geluid- heb ik de cassette afgedraaid.
Ongeveer drie seconden orgel en trompet en de cassette ging weer uit.
Ik wist het nog ‘Ja, ik weet wat het is. Het was Piet Wiersma, met Han Alting op de
trompet. Een concert dat ik zelf opnam. Aan het begin van de opname hoorde je Alting
oefenen in de consistorie van de kerk. ‘
Het bandje- de opname viel niet eens tegen- werd teruggespoeld en het inspelen door
de trompettist was het eerste dat te horen was. Vermoedelijk heb ik die cassette meer
dan veertig jaar niet meer aangeraakt en toch weet je dat nog.
Herinneringen aan een tijd waarin een ‘orgeljaar’ zoveel bijzondere momenten leek
te bevatten. Momenten die je -in mijn geval- dan zo weer oproept. Bijzondere
concerten, gebeurtenissen en de aanschaf van aan het orgel verbonden materiaal die
onmiddellijk een film doen afdraaien met soms verrassend heldere beelden. Die
actieve herinnering is een zegen, maar daarmee snel door je spullen grasduinend,
keuzes makend of het weg moet, of kan blijven, vraagt om extra discipline.

Als je dan terugkijkt op dit jaar, dan is het alsof overwoekerend onkruid ervoor
zorgde dat eventuele bijzondere gebeurtenissen op orgelgebied werden verstikt.
Geen nieuwe grasscheut lijkt de kans te hebben gekregen om boven het
ongewenste gewas uit te komen. Wellicht herkent u dat gevoel dat je de afgelopen
tijd meer moeite moet doen om bepaalde gebeurtenissen te plaatsen in de tijd; was
dat nou afgelopen jaar, of alweer twee jaar geleden?
Nu neigt de romanticus ernaar om vroeger tijden dermate bij te schaven en op te
fleuren, met het gevolg dat slechts zonneschijn overblijft en er geen wolkje aan de
lucht scheen te zijn. Het toenmalige onkruid is gesnoeid en ook nu nog komen
rijsjes voort uit iets dat wellicht niet meer is dan een dode boomstronk. Aan die,
soms donkere en ietwat saaie, alledaagsheid hebben we geen actieve herinnering
meer.
Tóch ontkom ik er niet aan te concluderen dat de huidige omstandigheden ervoor
zorgen dat je achteromkijkt en denkt: ‘Is er op orgelgebied werkelijk wat gebeurd?’
Ook die gedachte is onzuiver, want velen hebben geprobeerd om in die gekheid het
orgel blijvend tot klinken te brengen. In bijkans lege kerken op zondag, tijdens de
corona pandemie, tijdens concerten in (bijna) lege kerken, of via de moderne media.
Soms uit bittere noodzaak, om niet naar een functie elders te hoeven uitkijken, maar
tevens simpelweg om de aandacht voor ons geliefde instrument niet te doen
verslappen, waarbij ik ook denk aan iedereen die op papier en online bleef
publiceren over het orgel en aan hen die actief bleven in de orgelbouw en het
muziekonderwijs.
Tussen de boeken die ik wel in de doos bewaren stopte
zat ‘het orgel en zijn meesters van Max Prick van Wely’
Een standaardwerk dat meer dan vijftig jaar na de
verschijningsdatum nog werd herdrukt. Vergeef me de
flauwe taalgrap, maar het schoot spontaan door mijn
hoofd: die prik heeft orgelwereld nodig, ook nu de sortie
van 2022 in zicht is; mensen die, in weerwil van alles,
actief bezig blijven met het orgel, zodat we er nog lang
een mooie, dankbare en actieve herinnering aan
overhouden. Een herinnering met een dubbel randje
omdat ik dit ooit kreeg van de voormalige commissaris
van H.M. de Koningin Mr J. Klaassen.
Mijn motto voor 2023 is:
Om te ’weten’ wat je gelooft moet je Protestant zijn.’
Om te ‘vieren’ wat je gelooft een beetje Rooms Katholiek, of Oosters Orthodox.
Om te 'ervaren' wat je gelooft een tikkeltje Evangelisch of Charismatisch
Om evenwichtig te blijven in het geloof: verdiep je in het erfgoed van Israël.
Mijn ervaring is:
Wanneer je werk je roeping is, dan werk je niet meer, maar leef je!

Poortugaal
Dorpskerk
zondag 1 Januari
voorganger ds H. van Walsum
Aanvang 9.30 uur
Jan Teeuw orgel

< 1-1-23 >

TEXEL
Oosterend
Maartenskerk
Nieuwjaarsconcert
zaterdag 7 januari
Aanvang 14.30 uur
Tjeerd Kiers – piano
Marit Weerheim
zang en dwarsfluit
Jan Teeuw orgel
In het middendeel pauze onder het genot van ………….

Welkom

organisatie
Vrienden van de Maartenskerk

Poortugaal
Hooge Werf
vrijdag 6 januari
Voorganger Leon Jansen
Jan Teeuw orgel
aanvang 18.30 uur

Rotterdam Overschie
Grote Kerk
zondag 8 januari
voorganger ds A. Gooijer
aanvang 10.00 uur
Jan Teeuw - orgel

< 8-01-23 >

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 8 januari
Aanvang 18.30 uur
voorganger ds N. van Splunder
Jan Teeuw orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 15 januari
Aanvang 10.00 uur
ds W. Markus
Jan Teeuw orgel

Stadzicht
Zanguur
donderdag 19 januari
Aanvang 11.00 uur
voorganger Pastor Wim Haas
Jan Teeuw orgel

Rotterdam Overschie
Grote Kerk
zondag 22 januari
Aanvang 10.00 uur
voorganger ds F.J. van Harten
Jan Teeuw orgel

Poortugaal
Dorpskerk
zondag 29 januari
Aanvang 10 uur
voorganger ds H. van Walsum
Jan Teeuw orgel

< 22-01-23 >

< 29-01-23 >

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 22 januari
Aanvang 18.30 uur
voorganger ds H.F. Kok
Jan Teeuw orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 29 januari
Aanvang 18.30 uur
voorganger ds C. v.d. Berg
Jan Teeuw orgel

