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Hoop op betere tijden
Vorig jaar hebben we helaas alle matinees moeten afgelasten. Dit jaar hoopten wij u
weer iedere maand een concert te kunnen aanbieden, maar in ieder geval voor januari
gaat dat alweer niet lukken, gezien de huidige Corona-maatregelen. Laten we hopen
dat we u vanaf februari weer mogen verwelkomen.
Voor alle matinees geldt dat wij u aanraden vooraf (gratis) plaatsen te reserveren, omdat het aantal bezoekers vooralsnog gelimiteerd blijft. Mocht een concert onverhoopt
niet doorgaan, dan krijgt u daags tevoren daarvan een bericht in uw mailbox. U kunt
natuurlijk ook onze website raadplegen voor het laatste nieuws.
Op 20 februari 2022 zingt het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren
een bijzonder concert: ‘Lichtzeichen’ van Jürgen Golle, gebaseerd op de gedichten van
Hildegard Jahn-Reinke, in wier gedichten de natuur een metafoor is voor vriendschap,
verwondering, vergankelijkheid en hoop. De woorden van Jahn-Reinke, de muziek
van Golle en het uitgelezen ensemble vormen een prachtige combinatie.
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Op 20 maart 2022 ontvangen we het Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Janssen. De muziek
voor dit concert is uitgekozen rondom het thema ‘passietijd’, de periode op weg naar
Goede Vrijdag en Pasen. Het is muziek van boete, inkeer en verstilling. U hoort hoe
componisten uit de 17e tot en met de 21ste eeuw dit thema door de eeuwen heen hebben vorm gegeven.

Op 24 april 2022 (vanwege Pasen dus op de 4e zondag van de maand) kunt u een aantal Loosduinse musici beluisteren onder de naam The Abbey Music Ensemble: Gerard
de Goeij (bariton), Ben Goedman (bas) en Berdine van Bemmel (fluit). Zij werken af
en toe als solist mee aan de kerkdiensten en zijn nu eens te horen in een meer concertante ambiance. Gijsbert Kok begeleidt hen op het orgel en speelt ook enkele solo’s,
waaronder de première van een werk van de Haagse componist Roel van Oosten.
Op 15 mei 2022 is de internationale concertpianist Alessandro Conti te gast. Hij studeerde in Rome, Wenen, Helsinki en Tallinn. Hij behaalde daarnaast twee Masters: in
Filosofie en Geschiedenis van religies. Als dirigent participeerde hij in vele internationale festivals en als pianist gaf hij recitals in vele landen. In de Abdijkerk speelt hij op
de prachtige Bechstein vleugel werken van Glass, Chopin, Chaillou en Mokraniac.

De serie sluit af op 19 juni 2022 met een optreden van het Vocaal Ensemble Multiple
Voice en Cappella Maria Barbara o.l.v. Paul de Kok. Het programma is een eerbetoon
aan Dietrich Buxtehude, de Noord-Duitse componist en organist die geldt als Johann
Sebastian Bachs grote voorbeeld. U hoort van hem enkele van de mooiste vocale werken uit zijn rijke oeuvre. Deze muziek wordt gecombineerd met een motet van zijn
grootste fan: Johann Sebastian Bach.

Van de voorzitter
Wat een kansen!
Je kunt op veel manieren
tegen het nieuwe jaar aankijken. Wij doen dat met een
nieuwsgierige blik. Onze
verwachtingen zijn gespannen maar mengen zich vooral met een gezonde dosis
verlangen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Zullen we straks weer mogen? Kunnen de deuren weer open op zondagmiddag? Aan ons zal dat zeker niet liggen…
Op de eerste zes maanden na hebben we het afgelopen jaar redelijk alle klippen kunnen omzeilen.
Ook hebben we bewezen met een helder reserveringssysteem de bezoekers op een ordelijke manier
te kunnen ontvangen. Een veilige afstand tussen
de zitplaatsen in de kerk blijkt goed te regelen. Nu
maar hopen dat de verschillende virusvarianten
bereid zijn langzaam maar zeker de aftocht te blazen. Hun aftocht zal ons de motivatie verschaffen
om met hernieuwd elan u iedere maand weer een
prachtig concert aan te bieden. Achter de coulissen
staat iedereen al klaar.
Intussen zijn wij blij om uw permanente steun te
mogen blijven ontvangen. Van de mailtjes die wij
krijgen spat de positiviteit af vanwege uw waardering voor ons werk. Velen combineren dat met hun
vriendenbijdrage. Soms kleuren we van de warmte
die al deze support oplevert. Van harte hopen we
dat we elkaar dit jaar vaak weer zullen zien tijdens
de zondagmatinees en later bij de zomerorgelconcerten. Met een beetje geluk, voorzichtigheid en
goede discipline zullen we er alles aan doen om
2022 tot een succesvol en klinkend jaar te maken.
Elders in deze nieuwsbrief leest u hoe we dat met
elkaar zullen gaan aanpakken.
Voorlopig wensen we u een nieuw jaar toe dat er in
alle opzichten wezen mag.

Henk Lemckert

Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag
www.abdijkerk.info

Programma 2022
Alle concerten onder voorbehoud

Zondagmatinees
Iedere 3e zondag van de maand, januari-juni 2022,
15.30 uur, toegang gratis met collecte.
16 januari 2022, 15.30 uur (geannuleerd)
Barokensemble Concerto Valiante

20 februari 2022, 15.30 uur
Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren
20 maart 2022, 15.30 uur
Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Janssen
24 april 2022, 15.30 uur
The Abbey Music Ensemble (zang, fluit & orgel
15 mei 2022, 15.30 uur
Alessandro Conti, piano
19 juni 2022, 15.30 uur
Vocaal Ensemble Multiple Voice &
Cappella Maria Barbara

Haagse Orgelzomer
Iedere zondagmiddag in juli en augustus 2021,
15.30 uur, toegang gratis met collecte.
03 • 07 • 2022
10 • 07 • 2022
17 • 07 • 2022
24 • 07 • 2022
31 • 07 • 2022
07 • 08 • 2022
14 • 08 • 2022
21 • 08 • 2022
28 • 08 • 2022
10 • 09 • 2022

Gijsbert Kok
Henny Heikens
Jeroen de Haan
Sander van den Houten
Liesbeth Bultman
Bert van Stam
Hans Houtman
Anna Karpenko
Aarnoud de Groen
Gijsbert Kok
(Monumentendag)

Internationale orgelconcerten
bij kaarslicht
Drie concerten op de zaterdagmiddagen 5, 12 en 19 november,
aanvang 15.30 uur.

E ams@casema.nl

Welkom als Vriend van onze Stichting!

www. abdijkerk.info

U kunt ons steunen door toe te treden tot de Vriendenkring van de Arie Molenkamp Stichting
en jaarlijks een vast bedrag (minimaal €15, aftrekbaar voor de belasting) over te maken op
NL87 RABO 0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. (nieuwe) Vriend en uw mailadres.
Uw steun kunnen we goed gebruiken en wordt bijzonder gewaardeerd!

