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KERST IN DE KLOOSTERKERK
Een groep trouwe vrĳwilligers zorgt er
elk jaar weer voor dat de kerk prachtig
versierd is. Een week voor de kerst-
dagen kleurt de kerk groen-rood.
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Onder een hemel bezaaid met sterren wacht een
groep soldaten ongerust op de terugkeer van hun
strijdmakkers. Desiderantes noemt Julius Caesar
hen. Mensen die geconfronteerd worden met de
emotie die in het Engels desire heet. Een gevoel
van nietigheid, gemis en verwachting daalt vanuit
de eindeloze sterrenhemel – de sideribus – op hen
neer.

Zoals vervelen betekent dat iets je te veel wordt,
zo betekent verlangen dat iets je te lang valt. Zo
kan je ineens een adventsgevoel bekruipen als je
tijdens de donkere herfstavonden op het Lange
Voorhout komt. De kersthonger wordt allengs
sterker voelbaar, om je heen en van binnen.

Tussen de lichtjes, weerspiegeld in de plassen,
loop je onder de sterren. Er hangt iets in de lucht
– een sfeer, een geur, een geluid, of gewoon de
najaarskou – wat jou precies vertelt hoe laat het is.
It’s beginning to look a lot like Christmas, en je
komt in de stemming. Straks is het feest, straks
zijn we samen. Of was het maar zo. Wie verlangt,
snakt ernaar om tijd en afstand te verkorten.

Verlangen gaat dieper dan ergens zin in krijgen.
Misschien zelfs dieper dan een behoefte. Ver-
langen is: een eenzame ster zijn, die zijn sterren-
beeld zoekt. Die temidden van de felle lichten
en donkere schaduwen van onze samenleving
flonkert met kerstlicht. Die uitkijkt naar dat ene
wonderlijke moment waarop alles even op zijn
plaats valt, zoals dat alleen maar met Kerst
gebeuren kan.

Marja Flipse
Predikant van de Kloosterkerk

Gesternte

Heb je behoefte aan een moment
van rust, waarin je je kunt bezinnen?
Kom je er niet toe, dit in je eigen
leven te organiseren? Dan kun je
terecht in de Kloosterkerk. Het
gebouw alleen al is een weldaad.
Je kunt er op adem komen en een
kaarsje aansteken, maar er worden
ook activiteiten georganiseerd, die
jong en oud kunnen inspireren.
Behalve kerkdiensten – ook voor
kinderen en jongeren – zijn er cur-
sussen, concerten, exposities en
evenementen voor alle leeftijden.
Welkom, wie je ook bent.

De Kloosterkerk wil een open huis
zijn voor iedereen. Mensen met
heel verschillende achtergronden
en van verschillende leeftijden
vormen de gemeente. Zij hebben
onderling vele relaties, maar een
bindende factor is het predikanten-
team. De predikanten, Marja Flipse
en Rienk Lanooy, gaan voor in de
wekelijkse dienst op zondagmor-
gen, leiden een groot aantal cursus-
sen en groepsbijeenkomsten en
zijn vanzelfsprekend ook beschik-
baar voor een persoonlijk gesprek
voor wie daaraan behoefte heeft.

Open huis

Kerstconcert Dromen als Messiaen
Tijdens Dromen als Messiaen duik je voor even op bijzondere wijze in de
klank- en kleurwereld van de Franse componist Olivier Messiaen (1908-
1992). Terwijl organist Geerten van de Wetering de indrukwekkende
orgelcyclus La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen speelt, projec-
teert audiovisueel kunstenaar Marcel Wierckx live gegenereerde kleur-
beelden op het orgel, gebaseerd op negen pasteltekeningen die de
Franse schilder Charles Blanc-Gatti, vriend van Messiaen, maakte bij
deze kerstcyclus. Messiaen vertelde hem welke kleuren hij ‘hoorde’.
Een hallucinerende totaalervaring in klank en beeld in de monumentale
Kloosterkerk. Het concert vindt plaats in het kader van het festival Kerst
met Messiaen van ClassicalNOW!.

Vrijdag 17 december, 20.15 uur. Zie voor meer informatie en kaarten
www.podium21.nl.
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God
is klein
Een veertje, vederlicht, een dwarreltje,

bĳna niets. Dat is de kerstnacht in de grote
wereldnacht, in de grote wereldgeschiedenis.
Een ademtochtje dat voorbĳ zweeft, en dat,
hoe vreemd, zachtjes raakt aan alles wat ons
heilig is, dat geruisloos roert in alles waar we
op hopen, dat stilletjes blaast op onze ziel

en dat verwarmt en wakker kust.
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‘Hoop’ is dat ding met veertjes
dat neerstrijkt in de ziel;
het zingt een liedje zonder woorden,
stoppen doet het niet — en nooit.

Zegt Emily Dickinson in een vertaling van Niek
Schuman.

De kerstnacht — een nacht die heimelijk weet van mor-
genrood, een stille nacht, een liedje zonder woorden
dat raakt aan onze ziel. Voortgedreven door dat veertje
komen we allen tezamen rond het aloude, dikwijls
bijna vergeten verhaal van de oneindige en eeuwige
God die als een kindje in de schoot van Maria ligt.

Even staan de hectische tijden stil, even komt de
dolgedraaide aarde tot stilstand, even houden we
onze adem in. Er wervelt iets onwaarschijnlijks door
de duistere nacht. Dwars door beelden van extreem
geweld — God is groot! — dwars door beelden van
mensonterende toestanden — denk aan het eigen-
belang! — dwarrelt ineens een veertje en het vertelt
een vederlicht verhaal: God is klein. God is weerloos.
God is kwetsbaar. En even wankelt de kosmos, even
verlaat een ster zijn baan, even knielt de overmacht
van koningen en ruige herders, even is een hardvoch-
tig heerser uit zijn evenwicht gebracht om een kind dat
God zelf is. Het midden van de kosmos, het midden
van de wereld, het midden van de geschiedenis, het
midden van een mensenleven, het midden van de
samenleving is God als een kind in een voerbak.

Twee hulpeloze mensen, Jozef en de hoogzwangere
Maria op dwingend gezag van de keizer onderweg
kunnen ’s nachts geen onderdak vinden. Vol is vol.
Dan maar een schuur, of een stal, waar tot overmaat
van ramp hun kind geboren wordt. Een God als een
pasgeboren kind in een bak voor het veevoer. Even
later zal koning Herodes uit vrees voor dit ene kind

alle kinderen onder de twee jaar laten vermoorden.
Dan zullen zijn ouders met hem naar Egypte vluchten.
God-mag-weten in wat voor verschrikkelijke en mens-
onterende vluchtelingenkampen zij onderweg zullen
bivakkeren. Een God die als een vluchtelingenkind
aanspoelt op de oevers van de Nijl.

Een God die straks als een gevangene onschuldig
wordt veroordeeld en geëxecuteerd aan een stuk
hout. Een God die afziet van zijn macht, van zijn kracht.
Een God die zich identificeert met wie weerloos en
kwetsbaar zijn, met de eindeloze vluchtelingenstro-
men, met wie als beesten worden afgeslacht, met
onschuldige gevangenen, met vrouwen die worden
misbruikt, met kinderen die worden mishandeld.

Waar is God in deze wereld die zo vol is van extreem
geweld? Precies daar. Hij huilt. Hij kleumt van de kou.
Hij is onherkenbaar onder de radeloze vluchtelingen.
Hij wordt als een slavin ontvoerd naar de bordelen
van Den Haag. Hij verdrinkt in de Middellandse Zee.
Hij wordt onthoofd in de woestijn van Syrië. Precies
zó is hij God. Een God die God is als er niets meer te
hopen valt. Die is waar niemand meer wil zijn. Een
God verschijnt die zich klein maakt in een kind waar-
van hij zegt: Dit is mijn lieve zoon. ‘Een God gelijk een
Harlekijn’, zoals Paul van Ostaijen in 1921 dicht:

Ik heb U gezien in een stinkende slop
Gij waart met Landsturmman samen

Gij stond onder de opgeëiste werklozen
naar Duitsland gingen lange treinen van havelozen

Boven op de dijk houdt Gij mee de wacht
met kille hoeren in de regenende nacht

Nu zijt Gij moe en afgetobd
de triestigheid in U weer volgepropt.
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In de heilige kerstnacht is dit het evangelie: God is
klein en Jezus is zijn zoon. Het verhaal vertelt hard-
nekkig en tegen alles wat we om ons heen zien in: dit
kleine kwetsbare kind, deze radicale liefde voor wie
lijden, en voor wie radeloos zijn, wekt uiteindelijk de
vrees van de tirannen, zoals het de vrees wekte van
koning Herodes.

Met Kerstmis komen we bij elkaar, eenzame of allenige
zielen die warmte zoeken bij elkaar rond dat verhaal
dat de zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen.
We weten het wel, met Lucebert, ‘alles van waarde
is weerloos’. Maar hier horen we, hier vieren we dat
uiteindelijk het weerloze het machtigste zal blijken.
Dat het weerloze God zelf is. Dat precies dat wat in
de wereld steeds weer het onderspit moet delven en
overweldigd wordt ten slotte zal zegevieren. Dat wat
ons heilig is, humaniteit, rechtvaardigheid, vrede toch,
eens, alom zullen regeren. En dat vieren we met ‘zachte’
gebaren, met kaarslicht, een verstild lied.

In deze heilige nacht herinneren we ons — een veertje
dat neerdwarrelt uit de hemel, een veertje uit een en-
gelenvleugel — God verschijnt, niet in een brullend
oergeweld, niet als een mythische kracht, maar als de
meest kwetsbare van alle mensen, een pasgeboren
kind, een ten onrechte ter dood veroordeelde gevan-
gene. God wordt mens. Een mens die met twee benen
in de bagger staat, een dakloze die ligt in een voerbak,
een vluchteling die wordt opgejaagd en geen thuis
vindt. Een mens als zovelen op deze wereld, als wijzelf
misschien. Kerstmis is het feest van Gods eindeloze
barmhartigheid, van zijn eindeloze liefde voor een
zuchtende schepping.

God wordt een mens in nood en zó treedt hij ons te-
gemoet in deze heilige nacht. Hij kijkt ons aan door de
ogen van een vluchteling, hij vraagt om onze compas-

sie als hij aanspoelt aan de kusten van onze wereld,
hij vraagt om onze medemenselijkheid als hij als een
baby kraaiend zijn armpjes naar ons uitstrekt, het
weerloze kerstkind, deze kleine God, nodigt ons uit
mens te worden zoals hij mensen bedoeld heeft, barm-
hartige mensen. Mensen die, al is het maar even, hun
hardheid afleggen. Deze kwetsbare en weerloze God
vraagt ons kwetsbaar en weerloos te worden, vraagt
ons te zoeken naar een weg van vrede, te zoeken naar
een thuis voor de meer dan 50 miljoen mensen die
ook in die heilige kerstnacht op deze wereld op zoek
zijn naar onderdak. Hij vraagt ons te zoeken naar een
bewoonbare wereld met helder drinkwater om ons
te laven, met frisse lucht om in te ademen, met een
aarde die zich niet hoeft uit te putten om te bloeien
en vrucht te geven.

De God die verschijnt is geen God die blind gehoor-
zaamd wil worden, geen grote God die ons donderend
zijn bevelen en geboden oplegt, die geloof eist. Geen
God van de regels en regeltjes. Maar een kleine God
die naast ons staat, die ons aankijkt, die ons uitnodigt
met hem de weg naar een betere wereld te zoeken,
die met ons meetrekt, door alle teleurstellingen en
onmenselijkheden heen, die niet bang is om vuile
handen te maken, om af te zien van zijn goddelijk-
heid. Een God die raakt aan ons diepste verlangen.
Een kind dat ons bij de hand neemt.

Wat een … grote … God is dat.

Dat vederlichte veertje, dat dwarreltje, dat bijna niets,
dat is de hoop dat het anders kan. En tegelijk ook de
belofte en het teken dat het zo zal zijn. Nee, misschien
gebeurt het niet in ons leven, of alleen maar in heel
kleine gebeurtenissen, kleine gelijkenissen van een
toekomst waar wij ergens diep in ons naar verlangen
en die wij verwachten. Maar, dat is het vreemde, dat

God vraagt om onze
medemenselĳkheid als hĳ
als een baby kraaiend zĳn
armpjes naar ons uitstrekt
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veertje heeft onze ziel zo aangeraakt, dat we er hard-
nekkig en tegen alles in aan blijven vasthouden. In
een van de laatste bijbelboeken, staat dat zo:

(De aartsvaders en aartsmoeders) zijn allen in
geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze
geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts
een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf
dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en
gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op
doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee
bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze
weggetrokken waren, anders waren ze daarheen
wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit
naar een beter vaderland… (Hebreeën 11:13-16a)

In de kerstnacht begroeten we een glimp van wat be-
loofd is en waar we op hopen. Een vreemd verlangen
naar een ander vaderland, een vreemd verlangen drijft
ons naar Gods huis in de kerstnacht. We kunnen het
nauwelijks benoemen, we kunnen het niet aanraken,
het komt tot ons uit de stilte van de nacht, vederlicht,

een ademtochtje dat voorbij zweeft, een aaitje op onze
wang, een kind in een voerbak.

En toch, dat kind — laat ik het nog eens zeggen, nu
met een versje van Maarten Luther:

Gods eigen Zoon in majesteit
ligt hier in een krib en schreit,
een mensenkind van vlees en bloed,
die eeuwig God is, eeuwig goed.
Kyriëleis.

Die voor de wereld is te groot,
ligt hier in Maria’s schoot.
Hij is een kindje klein en teer
die alles onderhoudt als Heer.
Kyriëleis.

Marcel Barnard
Hoogleraar Praktische Theologie/ Liturgiewetenschap aan de
Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, en aan de
Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika.

Wat een … grote … God is dat
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“De weken voorafgaand aan de feestdagen ben ik
op zondag extra vaak in de kerk. Ik probeer dan bij de
koffie iedereen die vorig jaar heeft meegeholpen, weer
enthousiast te maken: doe je weer mee?! Ik hoop op
een man of tien. Ja inderdaad, graag daarbij ook enkele
lange mannen voor het ophangen van alle bloem-
arrangementen! Sybren van der Meer, Elly Oosterink,
Marca van Wijk en Tiede en Ria de Boer doen al jaren
mee. Het is erg fijn om op zo’n kerngroepje te kunnen
bouwen.”

“Het is met het beschikbare budget elke keer een
uitdaging om zo goedkoop mogelijk veel groene
takken en bloeiende planten of bollen bij elkaar te
brengen. Wonder boven wonder lukt dat ieder jaar
weer. Ik ben zelf al weken van tevoren bezig groene
takken te verzamelen en op water bij mij in de achter-
tuin goed te houden. In het netwerk van de Klooster-
kerk blijkt ook een enthousiaste marktkoopman te
zitten die tegen een gereduceerd tarief 80 rode
kerststerren komt afleveren. En een servicegerichte
bollenkwekerij zorgt ervoor dat de bollen precies in
bloei staan met Pasen; ik moet die wel zelf gaan halen.
Zo zijn we elke keer weer op zoek naar dit soort
gouden adresjes.”

“Op de ‘grote versierdag’ is het met alle takken, planten
en bloemen een kleurrijke rommel in de kerk. We
werken in tweetallen, zodat onervaren ‘versierders’ er
niet meteen alleen voor staan. Het is bijvoorbeeld
belangrijk dat de versieringen groot zijn; anders vallen
ze weg in de grote kerkruimte.
De diensten van Kerst 2020 en Pasen 2021 werden
live gestreamd. Dat is toch weer anders. Ik heb met de
vrijwilligers van het ‘stream-team’ afgestemd, waar
we het beste onze versieringen konden plaatsen.”

“Ik vind het altijd heel gezellig met elkaar, en het is
heerlijk om na een dag werken een mooi versierde
kerk te zien. Ik denk wel eens ‘ik word oud’, maar
zolang ik het kan, blijf ik het doen. Versterking van het
team is zeker heel welkom!”

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO TIEDE DE BOER (BOVEN) EN

WINNY KOELÉ (ONDER)

Al sinds 2003 neemt Truska van Drecht (nu 79!) tweemaal per jaar het voortouw bĳ het versieren
van de kerk. In december – een week voor de kerstdagen – kleurt de kerk groen-rood. Vlak voor
de stille week, in de aanloop naar Pasen krĳgt de kerk een groen-gele uitstraling.

Uitkĳken naar
de grote
versierdag
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omweg
ik hou van je omwegen, zelfs daarvan
in het licht van je keuken
met je rug naar mij toe, denk ik:

ik hou van je omwegen, zelfs daarvan
van de lange weg naar tenen, ontknoping,
oog

ik hou van je blinde paden
die houvast zoeken in nog meer
omwegen of licht vinden in
snelle woorden
of rust vinden,

alleen

POËZIE & FOTO | GILLES BOEUF
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Oscar zingt al sinds zijn jongensjaren. De meeste
jongenssopranen krijgen ergens tussen de 12 en 14
jaar ‘de baard in de keel’ en moeten dan veelal opnieuw
beginnen. Bij Oscar – hij is nu 34 jaar - is de overgang
van jongenssopraan naar countertenor heel geleide-
lijk gegaan. “Voor mij is zingen niet veel anders dan 20
jaar geleden. Natuurlijk heeft mijn stem zich verder
ontwikkeld door technische training en ervaring. Mijn
stem is iets lager geworden, ik zit nu in het alt-register.”

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO’S ARJAN DE JAGER

Wat bepaalt of je aan een uitnodiging voor een
optreden gehoor geeft?
“Ik kijk eerst wat de muziek van mij vraagt. Ligt zij heel
laag of juist heel hoog? Is zij langzaam of snel? Gaat
het om een leuke aria of een pakkende melodie? Ligt
het me? Natuurlijk is een goed orkest belangrijk. Ik
zing ook graag opera. Het maakt eigenlijk niet uit of je
een grote of kleine rol hebt. Je zit een aantal weken in
een bubble en bent lid van een team. Na een aantal
repetities is er de première en een aantal voorstellin-
gen. Het is leuk om te acteren. Daarbij gebruik je je
stem ook theatraal, om des te overtuigender te zijn.”

Hoe zit dat bij een cantate?
“Bij een cantate is dat anders. Na één repetitie is er de
volgende dag de uitvoering. Ik bereid mij heel zorg-
vuldig voor. Thuis heb ik een klavecimbel om goed te
kunnen studeren. Een klavecimbel past beter bij oude
muziek dan een piano. Ik begeleid mezelf; dat is vooral
belangrijk voor de inzetten. We gebruiken tegenwoor-
dig moderne edities van de Bach-cantates; die zijn
overigens toch nog van zo´n 50 tot 60 jaar geleden.
Daarin heeft de redacteur bepaalde beslissingen
genomen. Bach heeft namelijk niet altijd informatie
als tempo en dynamiek voorgeschreven en sommige
dingen lezen we nu anders dan in de jaren 60. Daarom
raadpleeg ik altijd originele handschriften uit de tijd
van Bach zelf, die zijn op het internet te vinden. In
de muziek zijn vaak kleine versieringen aangegeven.
Zonder versieringen klinkt de muziek droog. Vergelijk
het met een schilderij uit de Barok-periode: lijnen en

CANTATEDIENSTEN

In de Kloosterkerk is er iedere maand een cantatedienst. Bachs religieuze
meesterwerken zĳn dan te horen in de eredienst. Gebed, gemeentezang,
schriftlezing en preek komen samen met de prachtige muziek van Bach.

Eerder kwamen de dirigent, Jos Vermunt en leden van het Residentie Bachorkest
aan het woord. Nu is het de beurt aan een solist: countertenor Oscar Verhaar.

Versieringen geven kleur
aan de muziek
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verfaanzetten kunnen van een wit vlak een kanten of
geplooide kraag maken. Op dezelfde manier geven
versieringen kleur aan de muziek. Bovendien is het de
vraag wie de versieringen heeft toegevoegd. Was dat
Bach zelf of één van zijn kopiisten? In de tijd van Bach
zat er een heel productieteam achter de componist:
studenten schreven de verschillende partijen uit. Het
maakt uit welke kopiist welke partij heeft geschreven.
Soms redigeerde Bach bepaalde partijen later zelf weer
en voegde meer versieringen toe. Op basis van deze
voorbereiding bied ik bij de repetitie mijn aria of reci-
tatief aan. Vanzelfsprekend bepaalt de dirigent, Jos
Vermunt, uiteindelijk het tempo en de fraseringen, dus
waar de accenten komen en waar de adempauzes.”

In februari konden we jou in de cantatedienst via
de live-stream horen.
“Ja, ik vond het erg leuk de solo-cantate Widerstehe
doch der Sünde te zingen. Het is muziek waar ik me
goed bij voel en waarbij ik een mooi verhaal mag ver-
tellen. De voorbereidingstijd was kort, maar ik kende
de aria al. Ik probeer ook elk jaar een coaching met
een beroemde countertenor te regelen. Dat zie ik als
een investering in mezelf. Zo was de Engelse counter-
tenor Laurence Zazzo toevallig in Nederland. Ik heb
zijn e-mailadres kunnen achterhalen en hij was bereid
met mij af te spreken.”

Welke tips heb je van hem gekregen?
“Ik heb hem een bepaalde kwetsbare inzet voorgelegd,
waarbij ik me niet stabiel voelde, als een soort koord-

danser. Hij hielp met zoeken naar de gewenste inti-
miteit, naar een goede balans tussen zacht en toch
‘fysiek’ genoeg doen om ‘de noten aan de praat te
houden’. Daar moet je heel ontspannen voor zijn.”

Op 31 oktober zong je tijdens deGedachtenisdienst
voor overledenen. Gaf dat nog een speciaal accent
aan de cantate en jouw rol daarin?
“Ik vond het lastig een verbinding te maken tussen
mijn aandeel in de cantate, waarin hoop centraal
stond, en het treurige van de Gedachtenisdienst. Ik
heb tijdens de dienst wel gedacht aan een vriend die
onlangs zijn moeder verloor. Hij zingt binnenkort ook
in de Kloosterkerk. Wie weet op welke manier deze
gedachten toch hebben meegespeeld.”

Jos Vermunt
“Solisten brengen naast de gemeenschappelijke
inbreng van koor en orkest een persoonlijke, indivi-
duele boodschap en emotie. Die combinatie binnen
een cantate vind ik juist zo mooi. Bach vraagt van de
solisten in zijn aria's een uitzonderlijk technisch hoog
niveau. Hij moet zelf ook hebben kunnen werken met
hooggeschoolde zangers. Gelukkig zijn we hier in de
gelegenheid om de muziek van Bach technisch en
emotioneel op een hoog niveau uit te voeren.”

Terugluisteren en -kĳken
Beluister en kĳk de solo-cantate Widerstehe doch der
Sünde (BWV 54) youtube.com/watch?v=3Q36im7qL38
of de cantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem
Unglauben (BWV 109) tĳdens de Gedachtenisdienst
voor overledenen youtube.com/watch?v=NiHf-Cl3Ieg

Meer weten over Oscar Verhaar:
www.oscarverhaar.com.
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Het licht
breekt door

IN BEELD
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Nog even en dan wint het licht het weer van
de duisternis
maar in ons brak het licht misschien al door
toen wij er nog niet eens aan toe waren
en wanneer zullen we er trouwens ooit aan toe zijn
om zo licht te leven
dat alles wat ons parten speelt
– de angsten en onzekerheid
de blinde vlekken en de dovemansoren –
niet meer het laatste woord heeft
maar dat het laatste woord is aan het licht
zo krachtig in zijn kwetsbaarheid

Nog even en wij vieren het feest van het
lichtende kind –
zal het overeind kunnen blijven
dat licht
in een wereld die schietend en scheldend een
uitweg zoekt
en het licht te vaak laat doven
en toch:
laten we de kaarsenmaar ontsteken
het licht delen
van hand tot hand
en van hart tot hart
ook al weten we niet altijd goedwaarom
maar door het te doen
kan er iets in ons oplichten
dat groter
zaliger
zachter is
dan wij zijn
dan breekt het licht in ons door
en wint het van de duisternis

TEKST RIENK LANOOY
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“Ik vind het soms wel moeilĳk de juiste
woorden te vinden”, waarschuwde Jasmĳn
van Poortvliet (17 jaar) mĳ toen ik haar in de
ministeriekamer van de Kloosterkerk trachtte
te interviewen. Het lag niet aan haar flux de
bouche dat het gesprek soms wat haperde,
maar eerder aan de wel heel enthousiaste
manier waarop de koffieschenkers met het
servies de ministeriekamer in en uitliepen
ommensen buiten van een kopje koffie te
voorzien.

JONG IN DE KERK

Jasmijn is in Deventer geboren, waar haar familie
actief betrokken was bij de kerk. Toen ze vijf was,
verhuisden Jasmijn, haar oudere zus en haar ouders
naar Japan. “Dat is zo`n shift. Maar als je er eenmaal
gewend bent, wil je echt niet meer terug. Het is super
georganiseerd, heel schoon. En de treinen, die rijden
stipt op tijd.”
De familie raakte in Japan actief betrokken bij een
kerk mede om zich te kunnen aansluiten bij een
gemeenschap.

Mind blowing
Met de buren, Japanners, had de familie van Poortvliet
een goed contact. “Dat waren zulke lieve mensen”,
herinnert Jasmijn zich. Ze vertelt dat haar moeder
eens bij de Japanse keizer op bezoek was geweest en
van hem een doos koekjes met het stempel van de
keizer erop had gekregen. “Voor Japanners was dat
echt mind blowing”, betoogt Jasmijn enthousiast.
“Wij proefden van de koekjes en vonden ze bijzonder
van smaak. Omdat mijn moeder een grote doos had
gekregen, besloten we de koekjes met de buren te
delen. Die hebben ons vier jaar lang elke dag bedankt
en ons overladen met cadeautjes. En wij op onze
beurt hebben de buren eens tulpen uit Nederland,
die in Japan echt onbetaalbaar zijn, gegeven.”

Bij de Kloosterkerk
Terug in Nederland vestigde de familie zich in Den
Haag. “Toen hebben we verschillende kerken bezocht,

Ik ga ervan
uit dat God
niet bestaat
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Begrafenis
“Ik had een tijdje geleden een begrafenis van mijn tante
in een kerk. Ik weet dat zij dat zo had gewild. Dat gaf
me wel troost. Haar geloof betekende veel voor mij.
Er waren ook mensen van Islamitische afkomst. Het
samenkomen in zo`n kerk en een predikant erbij, dat
doet wel veel voor mij.”

Kerst
Wetend dat De Klooster midden in de adventstijd
uitkomt, vraag ik Jasmijn naar haar beleving van Kerst.
“Ik houd heel erg van Kerst en het vieren ervan in de
kerk. Als ik in een concertzaal zit en er wordt een lang-
zaam nummer gespeeld, dan kun je op je telefoon je
lampje aandoen, als iedereen dat doet en het is hele-
maal donker, dan heb je duizenden lichtjes, dat geeft
wel een gevoel van verbondenheid. Zo’n gevoel heb
ik ook bij Kerst als iedereen met zijn kaarsje aan in de
bank zit. Ik denk dan niet meteen aan God, maar ervaar
wel een gevoel van geluk.”

TEKST MARIJKE OSINGA

waaronder een internationale kerk. Mijn zus en ik
waren in Japan gewend geraakt Engels te spreken
omdat we op een internationale school hadden
gezeten. Die internationale kerk was heel uitbundig
en uitgesproken. We herkenden onszelf daar niet in.
Via onze buren uit Den Haag zijn we tenslotte bij de
Kloosterkerk terecht gekomen.”

Kritisch ten aanzien van geloof
Over haar geloofsbeleving vertelt Jasmijn: “Toen ik
klein was, nam ik de dingen zoals ze mij door mijn
ouders gezegd werden, aan. Vanaf de tijd dat ik naar
de Jeugdkapel ging, werd ik kritischer ten aanzien
van het geloof. Is dit allemaal wel echt gebeurd, vroeg
ik mij af. Ik vond het heel fijn dat er bij de Kloosterkerk
ruimte was voor die twijfel.”

“Moet je de Bijbel dan letterlijk geloven?”, vraag ik
Jasmijn. “Nee, er is niemand die zegt, dat dat moet. Er
is wel ruimte voor interpretatie. Ik vind de Bijbel heel
mooi vanwege de verhalen, om er steun uit te halen.

Gehoord worden
Anders ligt dat wat betreft Jasmijn of God er is. Ze ver-
duidelijkt: “ik heb zelf niet het gevoel, dat als ik bid, ik
gehoord word, dat er een God is die met ons meekijkt
of die de aarde heeft geschapen. Het echte gevoel dat
er iemand is die over ons waakt, dat is er niet helemaal
voor mij.”
Na even nadenken: “Als ik ergens in wil geloven, dan
moet er bewijs voor zijn. Ik heb wel eens bijzondere
momenten, dat ik denk `Dat is toevallig`, maar ik as-
socieer dat eigenlijk nooit met God, dat hij dat zo
bedacht heeft.”

Rituelen
Sprekend over de afgelopen dienst en het avondmaal
dat daar deel van uitmaakte, vertelt Jasmijn: “Ik zat
alleen in de kerkbank. Voor mij en achter mij waren
banken leeg. Ik vroeg me af wat er nu zou gebeuren,
of ik naar voren geroepen zou worden. Toen ik begreep
dat dat niet het geval was, begon ik mij te ontspannen
en gaf het avondmaal een gevoel van herkenning.
Het voelde vertrouwd. Ik vroeg mij wel af wat moet ik
nou zeggen als ik de wijn en het brood krijg.”
Minder heeft Jasmijn met de doop. “Ik ga ervan uit
dat God niet bestaat. Wat is het nut dan van de doop?
Zoals ik er nu in sta, laat ik mijn kinderen niet dopen.”
En wat betreft het huwelijk vindt Jasmijn vooral het
esthetisch aspect van een huwelijk in de kerk aan-
trekkelijk. “Maar ik ben ervan overtuigd dat dat geen
garantie voor geluk geeft. Dat ligt aan de twee mensen
die samen het verbond aangaan.”

Ik vind het heel fĳn dat
er bĳ de Kloosterkerk
ruimte is voor twĳfel
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Dag allemaal! Ik ben Johannes. Een heel gewone
naam. Daarom schrik ik steeds wakker, want ik denk
altijd dat mensen in de kerk het tegen mij hebben -
maar meestal hebben ze het tegen Hans, of Han, of
Johan, of John…

Als je mij opzoekt in het raam van de Apostelkapel
in de Kloosterkerk, zie je dat ik een ganzenveer en
een boekrol in mijn hand heb. Dat is omdat er in de
Bijbel nogal wat teksten staan die mijn naam dragen:
verschillende brieven, een visioen dat Openbaring
genoemd wordt, en een evangelie - een levens-
verhaal van Jezus. Ik vertel mijn raamgenoten ook
altijd spannende verhalen voor het slapen gaan, maar
die staan dan weer niet in de Bijbel.

Toevallig dat jullie me net voor het kerstnummer
interviewen. Zijn jullie al een beetje klaar voor Kerst?
Lekker eten in huis, cadeautjes ingepakt? Er hoort vast
ook wel een goed kerstverhaal bij. Over de geboorte
van Jezus. Best een lastig onderwerp, hoor. Ik bedoel,
hoeveel valt er nou eigenlijk over iemand te vertellen
als hij nog niks heeft gepresteerd? Een baby wordt
geboren, tja, dat kun je elke minuut van elke dag wel
ergens meemaken.

Hoe maak je het als verteller spannend? Misschien
heeft deze bijzondere baby wel heel gekke ouders. Of
je laat hem geboren worden op een interessante plek:
op het strand, of in een caravan, of in een stal..? Of
misschien ziet hij er wel heel typisch uit, knalgroene
ogen en sproeten bijvoorbeeld, en de luiers waren
uitverkocht.

Ik lag er vannacht aan te denken. En toen vond ik het
ineens een beetje griezelig, zo alleen in het donker,
dus ik stak mijn hoofd vanonder het dekbed. Maar ik
zag niks. O ja, dacht ik, je kunt maar beter je ogen open
doen. Maar toen ik ze open deed, zag ik nog niks. Het

was aardedonker. Ik had mijn slaapmasker nog op.
Nou, en toen ik dat afzette hielp het ook niet veel.
Maar ergens in een hoekje zag ik een streepje licht.
Het nachtlampje in de gang scheen door een kier
tussen de deur.

Dat is het, dacht ik. Zo’n soort kind is hij, Jezus. Zo
klein en gewoon als een streepje licht. En net zo sterk
en bijzonder. En iedereen die vanonder de dekens
komt en zijn ogen open doet en zijn oogmasker afzet,
kan het zien. Best een mooie vondst van mij, al zeg ik
het zelf. Ik schrijf het gauw op, dan heb ik meteen ook
een mooi citaat voor mijn kerstkaarten dit jaar.

“Het licht schijnt in het donker, en het donker kan er
niets tegen beginnen.” Een goede Kerst allemaal, en
zorg dat jullie het licht niet uit het oog verliezen!

TEKST MARJA FLIPSE

Johannes vertelt...



de klooster | #3-2021 | pagina 17

Activiteiten voor
all leeftĳden
Eigenlijk is het altijd feest in de
Kloosterkerk - en niet alleen op
zondag. Elk kind is er welkom.
Voor de allerjongsten is er tijdens
de hele zondagmorgendienst de
crèche om veilig en gezellig te
spelen. Kinderen van de basis-
schoolleeftijd kunnen voor een
groot gedeelte van de dienst in
hun eigen ruimte actief en creatief
kennismaken met de mooiste Bij-
belverhalen en Bijbelse thema's.

Middelbare scholieren die toe zijn
aan meer verdieping kunnen elke
eerste zondag van de maand in de
Jeugdkapel met leeftijdgenoten
in gesprek over thema's die hen
bezighouden.

Ook buiten de zondagse eredienst
zijn er regelmatig activiteiten voor
de jeugd. En omdat de wereld veel
groter is dan alleen de kerk, staan
er ook vaak leuke uitjes en een
kamp op het programma. Pas
geleden mocht er na een dag vol
gezellige buitenactiviteiten zelfs
in de Kloosterkerk gekampeerd
worden. Zo is er altijd iets om naar
uit te kijken!

Op 28 november begint de
Adventstijd. Juist als het lang en
vroeg donker is, horen we in de
kerk verhalen over het thema Licht.
Vier weken lang leven we toe naar
het grote feest van Kerstmis. Doe
je mee?

Op zondag 26 december - Tweede
Kerstdag - wordt het echt feest: dan
vieren we om 10:00 uur het Kinder-

kerstfeest. In een sprankelende
dienst leren we wat een Christingle
is en hoe je die zelf maakt.

En om jullie alvast lekker te maken:
in het nieuwe jaar staat er een
bezinningsdag voor jong en oud
gepland, en komt er weer een
Godly Play serie vol prachtige
verhalen die je kunt horen, zien
en aanraken. Daarover later meer!

Advent en Kerst met het Jeugdwerk



INTERVIEW
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Daniël Rouwkema (1974) componeerde en
arrangeerde van jongs af aan muziek. Hĳ
schrĳft toegankelĳke melodieën en zettingen,
gebaseerd op liturgische teksten en geliefde
hymnen uit de Anglicaanse traditie. Sinds
2017 is hĳ als cantor verbonden aan de
Kloosterkerk.

“Ik wil meer dan tijdens de dienst met het koor een
paar liederen ten gehore te brengen, als een soort
muzikale omlijsting bij het gesproken woord en de
gewijde handelingen. Met muziek kun je andere
dingen zeggen dan met tekst. Ik wil die mogelijkheid
benutten om de mensen in de kerk op een hoger
spiritueel niveau te brengen, als ik dat zo mag uit-
drukken. Daarom is het voor mij belangrijk te weten
wat de predikant gaat doen; waar gaat de preek over?
Daar kan ik iets mee. Ik kan op basis ervan koorzet-
tingen maken van de eenstemmige liederen in het
Liedboek. Bijvoorbeeld door te spelen met mineur en
majeur; de afwisseling daarvan kleurt als het ware de
muziek. Ik kan ook kiezen wie er wat zingt; dergelijke
keuzes zijn van grote invloed op de levendigheid van
de muziek.
De coronaperiode was een treurige tijd voor het koor,
maar gaf mij de gelegenheid wel 3 of 4 zettingen per
week te maken. Elke week kon er iets nieuws op de
lessenaar staan! We zongen deze bewerkingen dan
zondags met een klein ensemble in een helaas lege
kerk. Dat had toch ook wel zijn charme.”

Daniël Rouwkema heeft ook de muzikale leiding
van Schola Davidica in Utrecht, dat maandelijks een
Choral Evensong in de Janskerk in Utrecht verzorgt.
In Emmen dirigeert hij Vocaal Ensemble Magnificat.
In Groningen dirigeert hij sinds 2005 Choral Voices
(met een maandelijkse Evensong in de Nieuwe Kerk)
en kamerkoor Canticum Groninghae.

“Choral Voices is een beetje ‘mijn kindje’, omdat we
al zo lang samenwerken dat we precies weten wat
we samen willen. Ik kies voor ieder koor eigen muziek,
omdat zij verschillende mogelijkheden hebben: hoe
getraind zijn de zangers; wat ligt lekker bij hun stem-
men. Zo vertoont het stemapparaat van oudere zangers
nu eenmaal altijd enige slijtage; het stemapparaat
wordt minder en dat heeft invloed op kleur en volume.
Ik wil de zangers wel uitdagen, maar zij moeten zich
comfortabel blijven voelen.”

Ik wil de mensen
in de kerk op een
hoger spiritueel
niveau brengen



Impressie van de repetitie
Het kerkkoor, dat uit 30 zangers bestaat,
repeteert elke maandagavond. Ik ben er van-
avond te gast. Om 19.45 uur is Els al aanwezig
om de stoelen rond de vleugel klaar te zetten.
Zĳ heeft voor de avond een plattegrond ge-
maakt die aangeeft waar de stemgroepen
hun plaats kunnen vinden. Even voor 20.00
uur komt iedereen binnen en maakt zich klaar.
De partituren worden uit de tas gehaald; een
nieuwe partituur kan van de tafel worden
gepakt.
Daniël begint met een korte terugblik. Hoe
ging het gisteren tĳdens de dienst? Wat kan

er beter? Een complimenteus app-berichtje
van Sanne (voorzitter van het bestuur) wordt
met plezier aangehoord. Al snel hoor ik het
Agnus Dei zingen; eerst alleen de melodie
op ‘M’. Het volume wordt opgevoerd. Intus-
sen geeft Daniël aanwĳzingen. De ‘s’ van
‘ons’ op de vierde tel van de maat. In maat 51
een adempauze. De ‘L’ van ‘Lam Gods’ kort
houden. Daniël zingt voor hoe ‘ontferm’ op
verschillende manieren kan worden uitgespro-
ken, en voor welke uitspraak hĳ kiest. Ik ben
verrast over hoe het iedere keer anders klinkt.
Dan volgt snel het Sanctus. Blĳven ademen
in maat 12. Houd het wel piano, want anders

wordt ‘Heilig’ veel te zwaar. En vooral legato!
Schrĳf het er even bĳ; dan weet je het de
volgende keer ook nog! Bĳ ‘Hosanna’ mag je
even helemaal los! Het luistert heel nauw
hoe je klinkers en medeklinkers uitspreekt,
welke lettergrepen accenten krĳgen, kort of
lang, hard of zacht en alles daar tussen in.
Voor mĳ is dit geheimtaal, maar de vier stem-
groepen – sopranen, alten, tenoren en bas-
sen – weten precies wat hun te doen staat.
Het is hard werken, maar hierdoor horen wĳ
minstens één keer per maand een geweldig
koor.
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Muziek opent een
andere wereld, roept
emoties op, die er

zonder die muziek niet
geweest zouden zĳn

“Ik ben gevormd door Engelse (Anglicaanse) koor-
muziek, toen ik zong in het Roder Jongenskoor. De
dirigent was Bouwe Dijkstra, de vader van Peter
Dijkstra, de huidige chef-dirigent van het Nederlands
Kamerkoor. Het was aanvankelijk niet eens zozeer de
muziek die mij aantrok, als wel het samen voortbren-
gen van de koorklank. Door onderdeel te zijn van
deze 'klank' werd er bij mij een snaar geraakt die tot
vandaag de dag natrilt. Ik ben verder opgeleid als
organist en ook dat zit dan in je systeem. Je vult je
rugzak met alles waarmee je in aanraking komt. De
Anglicaanse muziek is heel ‘gebruiksvriendelijk’.
Componisten als Gibbons, Byrd en Tallis schreven
muziek die je met weinig training kan zingen. De
muziek ligt gemakkelijk, mooie melodieën die je uit
volle borst mee kunt zingen.
Via componisten als Purcell en de Wesley's kom je
dan al snel uit bij Stanford, Britten en Howells. Deze
doorgaande lijn heeft een schat aan prachtige kerk-
muziek opgeleverd. Ook nu is deze koortraditie in
Engeland nog springlevend. In de Anglicaanse Kerk
komt alles samen wat een liturgie goed maakt. Stijl en
vorm. Traditie en experiment. Prachtige koorzang én
stevige samenzang. Ik zou heel graag iets van die
traditie in de Kloosterkerk willen inbrengen, omdat
alles zo fraai in de liturgie samenkomt. Het ene ver-
sterkt het andere.”

Meer weten over Daniël Rouwkema? Kijk dan op zijn
website www.danielrouwkema.nl.

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO’S JOS BEUMAN
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AGENDA
De informatie in deze agenda is
onder voorbehoud. Check voor
up-to-date informatie regelmatig
www.kloosterkerk.nl/agenda.

Kerkdiensten
Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de weke-
lĳkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt
de ontmoeting met de Eeuwige gezocht en gevierd.
Heel het leven klinkt mee, met al z’n vragen en twĳfels,
angsten en verlangens. Het wordt in gesprek gebracht
met wat ons wordt aangereikt in en door de verhalen
uit de Bĳbel, de sacramenten, de gebeden, muziek en
stilte.

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 dat hart geraakt. De
vanzelfsprekendheid van de kerkdiensten kwam op los-
se schroeven te staan. Sinds kort is reserveren voor de
kerkdiensten weer noodzakelĳk. Indien u via kerktĳd.nl
geregistreerd bent, kunt u uitgenodigd worden om bĳ
een dienst aanwezig te zĳn. Alleen als u een uitnodiging
ontvangen en geaccepteerd heeft, kunt u de dienst in
de kerk bĳwonen. We gaan door met de livestream op
zondag die te vinden is op YouTube onder Stichting
Kloosterkerk, Den Haag (shorturl.at/wCZ89) Ook zĳn
de diensten te volgen (alleen audio) via kerkomroep.nl.

Voor de diensten geldt:
• De zondagsdiensten beginnen om 10.00 uur.

Iedere laatste zondag van de maand is er een
cantatedienst, deze beginnen om 10.30 uur.

• Muzikale begeleiding wordt verzorgd door
Geerten van de Wetering.

• Een keer per maand verleent het Kloosterkerk-
koor o.l.v. Daniël Rouwkema medewerking
aan de dienst.

Extra diensten december en januari:
• 24 december 22.30 uur

Kerstnachtdienst
• 25 december 10.00 uur

Kerstmorgendienst
• 26 december 10.30 uur

Kinderkerstfeest
• 26 december 17.00 uur

Vesper
• 31 december 19.30 uur

Vesper voor oudjaar
• 2 januari 10.30 uur

Kerkdienst met cantate

hele jaar

Kerstmaaltĳd: Tĳd van verwachting,
tĳd voor ontmoeting
Laat u verrassen door het feestelĳke
programma van de Kerstmaaltĳd in de
Kloosterkerk! Zaterdag 18 december is er
ruimte om de maaltĳd en onze verhalen
met elkaar te delen. Hoe kĳkt u uit naar
wat komen gaat? Met welke verwacht-
ingen leven wĳ? Raadpleeg de nieuws-
brief of de website voor actuele info.

18 december

december en januari

Advent 2021
In de weken van advent klinkt op een
aantal zondagen een gedeelte uit de
Kolossenzenbrief. In de traditie is deze
brief toegeschreven aan Paulus, maar
ze wordt doorgaans beschouwd als van
latere datum: de stĳl is duidelĳk anders
dan die van de andere brieven van
Paulus. Ook het beeld van Jezus is
anders: de brief heeft het over Christus
‘in wie alles geschapen is’. Hĳ heeft een
allure van kosmische proporties. Hoe
verhoudt zich dat tot het kindje in de
kribbe dat in de Adventstĳd verwacht
wordt?

Epifanie 2022
In de weken na Kerstmis, de eerste

periode van het nieuwe jaar worden
verhalen uit het boek ‘Richteren’ gele-
zen. Tegenwoordig wordt het ook wel
‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder
woord dat ons tegelĳkertĳd op het ver-
keerde been kan zetten. De rechters
uit het boek Richteren hebben namelĳk
weinig van rechters uit onze dagen. Het
zĳn veeleer charismatische leiders die
het volk Israël in de verdrukking uit de
sores halen en dan weer even snel ver-
dwĳnen als ze zĳn opgekomen. Ze heb-
ben iets van de profeten (het boek
behoort ook tot de vroege profeten):
leiders die het volk dat afdwaalt weer
terugbrengen bĳ de Eeuwige. Mooie,
bemoedigende verhalen vol drama-
tiek, tragiek en nieuwe hoop.

Kerkdiensten in december en januari
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Kloosterkerkacademie:
met elkaar lezen en praten over Maria, de moeder van…
Een hoogleraar systematische theologie aan de christelĳk-
gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn, prof.
dr. Arnold Huĳgen, die een boek schrĳft over Maria — dat is
spannend. In de rooms-katholieke traditie neemt Maria, de
Moeder Gods, een hele belangrĳke plek in. De protestantse
traditie lĳkt haar eerder over het hoofd te zien. Daarin heeft
Arnold Huĳgen verandering gebracht. Met wie dat maar wil,
gaan we dit boek tĳdens drie avonden lezen en bespreken,
telkens aan de hand van specifieke leesvragen. De auteur
zal bĳ de vierde avond zelf aanwezig zĳn om met ons op die
vragen in te gaan en het gesprek te voeren. Dit belooft een
spannende serie te worden. De gespreksleiding ligt in han-
den van Rienk Lanooy en Bert Jan Lietaert Peerbolte.

Dinsdag 25 januari, 8, 22 februari en 8 maart van
20.00 tot 21.30 uur.

Pauzeconcerten
Ook in december en januari vinden er pauzeconcerten
plaats in de Kloosterkerk. De pauzeconcerten zĳn gratis
toegankelĳk, er is een collecte bĳ uitgang.

Elke eerste en derde woensdag van de maand van 12.45
tot 13.15 uur. Meer info en het volledige programma is te
vinden op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

concerten in december en januari

Dromen als Messiaen
Geerten van de Wetering speelt de
orgelcyclus La Nativité du Seigneur
van Olivier Messiaen terwĳl audiovisueel
kunstenaar Marcel Wierckx live gegene-
reerde kleurbeelden projecteert. Zie
pagina 3 voor meer informatie.

Vrĳdag 17 december, Aanvang 20.15.

Cantiques de Noël
Een sfeervol Frans Kerstconcert door het
Residentie Kamerkoor en het Residentie
Bachorkest om feestelĳk de Kerstdagen
in te gaan. Zie voor het programma en
kaarten: www.bachensembles.nl/
tc-events/cantiques-de-noel/

Woensdag 22 december, 20.00 uur.

Bach Binnenstebuiten
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
schreef voor vrĳwel elke zondag een
of meer cantates. Een cantate is een
muziekstuk op een religieuze tekst
voor koor, orkest en solisten. In de
Kloosterkerk wordt elke maand een
kerkdienst gehouden waar een cantate
wordt uitgevoerd door de Residentie
Bach Ensembles. Om te leren luisteren
naar die prachtige muziek organiseren
we op drie zaterdagmiddagen een bĳ-
eenkomst rond een bepaalde cantate.
Eerst begint de repetitie van koor en
orkest onder leiding van dirigent Jos
Vermunt. Repeteren is ‘herhalen’, dus
er gaat wel eens wat fout, er mag ge-
lachen worden en dankzĳ de moderne
technieken is ook goed te horen wat
de dirigent tegen koor en orkest zegt.
Vervolgens is er een inleiding door een

spreker die zich verdiept heeft in een
aspect van het werk van Bach. Inloop
vanaf 15.30 uur, aanvang repetitie
16.00 uur en aanvang lezing omstreeks
16.45 uur. Toegang € 10,00. Vanwege
de coronamaatregelen is reserveren
noodzakelĳk via www.bachensembles.nl.

Overige data 26 februari, 26 maart.

29 januari

start in januari








