
AGENDA 2012  - 1e halfjaar 

Abdijkerk, Willem III straat 40 Den Haag-Loosduinen 

T 070 3974182    www.abdijkerk.info 

 

Open Podium 
Iedere 3e zondag van de maand, 15.30 uur 

 

15 januari 2012,  15.30 uur 

 La Villanesca Baroque Ensemble   

 Keizer versus Hertog: Muziek uit de 17 eeuw 

19 februari 2012,  15.30 uur 

 Like2Dance  
 Jong talent  op weg naar het balletpodium 

18 maart 2012,  15.30 uur 

 Zingen rondom het Loosduinse orgel  
 Parels uit 6 eeuwen Musica religiosa 

15 april 2012,  15.30 uur 

 Projectkoor o.l.v. Sibylle Leder   
 Opera "Der Rose Pilgerfahrt" van R. Schumann  

20 mei 2012,  15.30 uur  

 Zingen rondom het Loosduinse orgel  

 Parels uit 6 eeuwen Musica religiosa 

17 juni 2012,  15.30 uur  

 Vocaal ensemble Joy 
 Gospelsongs  

 

Juli en augustus 2012,  

Iedere zondagmiddag, 15.30 uur  

 Zomerorgelbespelingen 

 

 

Toegang gratis 
 

Nieuwsbrief 

Arie Molenkamp Stichting 

Abdijkerk: cultureel centrum van Den Haag Zuidwest! 

Secretariaat: Vincent Hildebrandt 

Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag 

T 070 3258817 E ams@casema.nl 

www. abdijkerk.info 

 

 

Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt 

steunen door toe te treden tot de Vrien-

den van de Arie Molenkamp Stichting. 

Wij vragen u ons jaarlijks met een vast 

bedrag (minimaal € 15.00) te ondersteu-

nen. Uw giften zijn aftrekbaar voor de 

belasting (de Stichting is een ANBI erken-

de instelling). Aanmelding is mogelijk door 

uw jaardonatie over te maken op reke-

ningnummer 1196.25.776 t.n.v. Arie Mo-

lenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. 

Vriend. U kunt ook onderstaand strookje 

invullen en bij de koster van de Abdijkerk 

inleveren of opsturen naar het secretari-

aat van de Stichting (zie hierboven voor 

het adres).  

Vergeet niet uw (email) adres te vermel-

den, zodat wij u op de hoogte kunnen 

houden van onze activiteiten. 

Naam: …………………............................................... 

 

Adres: …………………............................................... 

 

Postcode: ……………….............................................. 

 

Woonplaats: ……………………………………… 

 

(eventueel) e-mailadres: …............................................ 

 

is bereid om tot nadere opzegging  

jaarlijks €  ............ (minimumbedrag € 15,00)  

te doneren aan de Arie Molenkamp Stichting 

en maakt zijn bijdrage voor 2010 nog deze 

maand over op rekeningnummer 1196.25.776  

t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag. 

Vriendenbijdrage 

2012 
Het afgelopen jaar heeft in 

het teken gestaan van het 

opbouwen van een groep 

vrienden die bereid zijn onze 

Stichting jaarlijks met een 

bijdrage te steunen. Voor 

ons van groot belang omdat 

het een stabiele inkomens-

post is te midden van veel 

onzekerheden in deze tijd 

van economische crises. 

Inmiddels hebben we een 

respectabel aantal vrienden 

kunnen verwelkomen, waar-

mee we erg blij zijn.  

Bent u al vriend, dan ver-

zoeken wij u  uw bijdrage 

voor 2012 zo snel mogelijk 

over te maken. 

We zoeken echter nog veel 

meer vrienden en daarom 

vragen u als lezer die nog 

geen vriend is, graag u aan te 

sluiten bij ons, want uw 

steun is hard nodig.  Alle 

benodigde gegevens vindt u 

op de achterkant van deze 

nieuwsbrief. 

Henk Lemckert, de voor-

zitter van onze Stichting, 

heeft op 19 november uit 

handen van de Haagse 

loco-burgemeester Kar-

sten Klein een Koninklij-

ke Onderscheiding ont-

vangen. Hij mag zich nu 

ridder weten in de Orde 

van Oranje Nassau.  

Dit gebeurde na afloop van 

een concert door organist 

Ben van Oosten ter gelegen-

heid van het 35-jarig jubileum 

van de serie Orgelconcerten 

bij kaarslicht. Henk kreeg de 

onderscheiding vanwege zijn 

grote verdiensten voor  de 

kerkmuziek, de orgel– en bei-

aardcultuur op lokaal, regio-

naal en landelijk niveau alsme-

de de bijdrage di hij leverde 

aan de geschiedschrijving via 

een groot aantal boekwerken 

over de geschiedenis van 

Haagse wijken, deels zelf ge-

schreven en uitgegeven. Ook 

vanaf deze plaats feliciteren 

we Henk van 

harte met deze 

eervolle onder-

scheiding! 

v.l.n.r. Marian en 

Henk Lemckert en 

Karsten Klein, loco-

burgemeester  

(foto: Pieter Baak).  

Henk Lemckert 

geridderd 
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januari - juni 

Iedere derde zondag  

van de maand, 15.30 uur 

OPEN PODIUM 

 

 

  
juli-augustus  

Iedere zondagmiddag 

BEZICHTIGING 

TENTOONSTELLING 

ORGELBESPELINGEN 

 

  
september - december 

Iedere derde zondag  

van de maand, 15.30 uur 

OPEN PODIUM  

 

  

november & 

december 

ORGELCONCERT EN 

BIJ KAARSLICHT 
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Open Podium:   

derde zondag  

van de maand. 

Om diverse redenen komt het 

beter uit het Open Podium in 

2012 op de derde zondag van de 

maand te laten plaatsvinden.  De 

formule blijft hetzelfde: gratis de 

mooiste muziek in de mooiste 

entourage door talentvolle musi-

ci. Op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief vindt u het program-

ma voor het 1e halfjaar 2012. 

Het accent ligt op koormuziek, 

maar daarnaast kunt u ook ge-

nieten van een barokensemble 

en dans.  Vergeet dus niet de 

derde zondag van de maand te 

reserveren in uw agenda! 

CD Orgel Abdijkerk 
Nog steeds verkrijgbaar voor het 

luttele bedrag van 10 euro: de 

enige CD waarop het prachtige 

Reichner-Bätz-Witte-Steendam 

orgel van de Abdijkerk in zijn 

volle glorie te horen is. Begin het 

nieuwe jaar goed met prachtige 

orgelklanken. Ook als origineel 

cadeau niet te versmaden! 

 

 

Het bestuur van de 

Arie Molenkamp Stichting 

 wenst u een  

gezegend kerstfeest en  

een gelukkig 2012! 


