
Secretariaat: Vincent Hildebrandt 

Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag 

T 070 3258817 E ams@casema.nl 

www. abdijkerk.info 

De Arie Molenkamp Stichting is 

verantwoordelijk voor de geldwerving voor 

de activiteiten die de Werkgroep Open 

Abdijkerk organiseert, zoals dit Open 

Podium. De stichting doet regelmatig een 

beroep op fondsen en instellingen, maar dit 

is in het huidige economische klimaat niet 

altijd succesvol. Daarom stellen wij het erg 

op prijs als u ons wilt steunen door toe te 

treden tot de Vrienden van de Arie 

Molenkamp Stichting. Wij vragen u dan 

ons jaarlijks met een vast bedrag (minimaal 

€ 15.00) te ondersteunen. Uw giften zijn 

aftrekbaar (de Stichting is een ANBI 

erkende instelling). Aanmelding is mogelijk 

door uw jaardonatie over te maken op 

rekeningnummer 1196.25.776 t.n.v. Arie 

Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. 

Vriend. Vergeet niet uw (email) adres ter 

vermelden, zodat wij u op de hoogte 

kunnen houden van onze activiteiten.  

Abdijkerk: cultureel centrum van Den Haag Zuidwest! 

Open Podium - Agenda 2012   

Abdijkerk, Willem III straat 40 Den Haag-Loosduinen 

T 070 3974182    www.abdijkerk.info 

 

Juli en augustus 2012,  15.30 uur  

 Zomer-orgelbespelingen 

1 juli  Sander Booij 

8 juli  Jeroen de Haan 

15 juli  Jan Hoegee 

22 juli  Gijsbert Kok 

29 juli  Lara Schaffner 

5 augustus Aarnoud de Groen 

12 augustus Hugo Bakker 

19 augustus Gerard Legierse 

26 augustus Vincent Hildebrandt & 

   Hans van Waveren, viool 

16 september 2012,  15.30 uur  

 Jeroen de Haan (orgel) &   

 Irene Molenaar (klarinet)  

21 oktober 2012,  15.30 uur  

 Zingen rondom het Loosduinse orgel  

18 november 2012,  15.30 uur  

 Haags Matrozenkoor 

16 december 2012,  15.30 uur  

 Vocaal Ensemble Decibelle 
 

Toegang gratis 

Deze serie is powered by: 

Alle informatie over onze activiteiten vindt u op:  

 www.abdijkerk.info 
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Programma 17 juni 2012 
 

Christelijk Koor ‘Joy’  

o.l.v.  Alexander Prins 

Traditionele gospels 

Introductie ‘gospelmuziek’ 

Thomas A. Dorsey/Jack Schrader  

Precious Lord, Take my hand  
Trad. Spiritual/Lowell Everson  

Nobody knows / Jesus walked this lonesome valley 

Uit ‘De negerhut van oom Tom’ 
Trad. American melody/John Newton  

Amazing grace my chains are gone  

Trad. / R. Kouwenhoven  

Negro spirituals (Medley) 

Introductie en verhaal: ‘Strijden voor mijn land’ 

Songs of protest/A. Prins  

Freedom 
Trad./EKG 361 Elke Landenberger /Alexander Prins 

Befiel du deine Wege / I’m just a poor wayfaring stranger   

 

Worship and Praise 
Over ‘Worship and Praise’ 

Opwekking nr. 669 
Adonai  

Naar psalm 139 

Heer U bent altijd bij mij 

Moderne gospels 
Introductie en gedicht:  

‘Stand up and bless the Lord (James Montgomery) 
Torre W. Aas  

Bless the Lord, O my Soul (114) 

Trad. Tore W. Aas  
O happy day (115) 

Michael W. Smith  

Friends (57) 

Chris Rice/Cam Floria  
Go Light your world (87) 



 

 

 

Christelijk Koor Joy 

 

Het Christelijk Koor Joy uit Rotterdam Alexanderpolder bestaat uit onge-

veer 28 enthousiaste mensen tussen de 25 en de 55 jaar. We zingen een 

gevarieerd repertoire dat voornamelijk uit een keur van christelijk georiën-

teerde liederen bestaat. Van gospel tot psalm, van swingend tot ingetogen.  

Juist deze variatie in stijlen maakt een avond zingen maar ook een uitvoe-

ring of concert van Joy zo bijzonder. Naast de verschillende stijlen zingen 

we ook in verschillende talen: naast Nederlands en Engels ook Frans, 

Duits, Russisch, Hebreeuws en af en toe ook liederen uit het Afrikaanse 

werelddeel. Onze optredens bestaan uit jaarlijks enkele concerten en het 

verlenen van medewerking aan kerkdiensten, zowel in de Alexanderpolder 

als daarbuiten. Voor kerkdiensten kunnen wij een specifiek bijbels - of 

thematisch toegespitste invulling verzorgen, of koorzang als in een 

‘Evensong’ of ‘Abendmusik’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Prins 

 

Alexander Prins, geboren 8 mei 1972 te Maasdijk, begon op 11-jarige leeftijd 

met orgelspelen. Op zijn 14e kreeg hij les van Koos Bons, organist van de 

Immanuëlkerk te Maassluis. Door hem werd hij voorbereid op zijn studie aan 

het Koninklijk Conservatorium te ’s Gravenhage. Aldaar behaalde hij in 1997 

het diploma Docerend Musicus Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek. 

Vervolgens studeerde hij in 1999 af voor het diploma Uitvoerend Musicus 

Orgel. Hij studeerde orgel bij Johan Th. Lemckert en kerkmuziek bij Marijke 

van Klaveren.  

Momenteel is hij vanaf 1999 cantor-organist van de PKN-kerk ‘Rehoboth’ te 

Honselersdijk, alsmede vanaf 1998 van de PKN-kerken te Maassluis; deze 

laatste betrekking tot en met augustus 2007. Aansluitend is hij dirigent-

repetitor van ‘The Seven Mountain Gospel Singers’ te Zevenbergen; en vanaf 

augustus 2009 van Christelijk Koor ‘Joy’ te Rotterdam-Alexanderpolder ge-

worden. Daarnaast begeleidt hij de missen op zondagavond van de internatio-

nale engelstalige parochie ‘Church Of Our Saviour’ te ‘s Gravenhage. Voorts 

geeft hij regelmatig orgelconcerten in Nederland, of concerten met medewer-

king van één of enkele solisten; ook is hij actief als begeleider of continuo-

speler bij oratoriumuitvoeringen. Naast een lespraktijk voor met name orgel 

en piano beijver hij zich graag voor het geven van nieuwe impulsen aan kerk-

muziek, met een voorliefde voor compositie. 

 
 


