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AGENDA UITGELICHT

Voor alle data geldt: Deo volente

DEZE DAGEN |  Wat er te doen is vanaf 31 maart  |  samenstelling W.M. Kloosterman-Coster

Lunchpauzeconcert
Wanneer: Zaterdag 9 april 2016, 13:00-13:45 uur
Wat: Lunchpauzeconcert door Vocaal Ensemble 
Canticum Amicorum o.l.v. P. van der Linden
Waar: Gereformeerde Kerk, Stationsstraat 20 te 
Hardinxveld-Giessendam
Toegang: Gratis
Meer info: 0184-422105

Paasconcert Projectkoor Laetare
Wanneer: Zaterdag 2 april 2016, 20:00 uur
Wat: Bachcantate ‘Christ lag in Todes Banden’ door 
Projectkoor Laetare
Waar: Dorpskerk, Middenstraat 10 te Woudenberg
Toegang: Volwassenen € 10,00 
Meer info: www.kleinkoorlaetare.nl 

Verkoping Mbuma
Wanneer: Zaterdag 16 april, 10:00 – 15:00 uur
Wat: Verkoping t.b.v. stichting Mbuma, met etens-
waar, stoffen, boeken, speelgoed en nog veel meer
Waar: Kerkgebouw Oud Ger. Gem. in Ned., Nach-
tegaalstraat 3 te Krimpen a/d IJssel
Toegang: Gratis 

Psalmzangavond
Wanneer: Zaterdag 16 april 2016, 19:00 uur
Wat: Psalmzangavond met bovenstem
Wie: Samenzang met bovenstemgroep Noord-Oost 
Veluwe o.l.v. Lulof Dalhuisen  
Waar: Hersteld Hervormde Kerk, Vierhouterweg 45 
te Elspeet
Toegang: Gratis, er wordt gecollecteerd voor Adul-
lam Gehandicaptenzorg
Bijzonderheden: Met CD-opname

  KONINGSHUIS   

Voorbereidingen 
in volle gang
De voorbereidingen voor Koningsdag zijn al 
in volle gang, zo is te zien op de website: 
koningsdag.zwolle.nl. Begin deze 
maand werd de route die de familie 
zal afleggen bekend gemaakt. „We 
zijn blij met het bezoek van koning 
en koningin en blij dat we iets van 
onze mooie stad en de regio aan hen 
en aan het land mogen laten zien”, 
schrijft burgemeester Meijer op de 
website.

Op zaterdag 16 april 2016 D.V. wordt de 
jaarlijkse Psalmzangdag weer gehouden, 
in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem. 

De samenzang wordt dit jaar op het orgel begeleid 
door Pieter Heykoop. De psalmen worden niet-
ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.

GEKOZEN PSALMEN
Ds. A. Moerkerken, predikant van de gerefor-
meerde gemeente te Capelle aan de IJssel, zal de 
meditaties houden. De psalmen zijn gekozen rond 
het thema ‘Gij zijt veel sterker dan ’t geweld’, 
geïnspireerd op actuele thema’s als de vluchtelin-
genstroom en de recente aanslagen in  Europa.

TOEGANG EN TIJD
De Psalmzangdag is voor iedereen gratis toegan-
kelijk. Wel wordt er gecollecteerd om de kosten te 
dekken. De middag begint om 13.30 uur en is rond 
16.30 uur afgelopen.

Parkeertip
U kunt de auto het beste par-
keren in één van de volgende 
parkeergarages: Appelaar, Raaks 
en Kamp.  

Met de bus naar de 
Psalmzangdag?
Bij voldoende belangstelling 
zullen er ook bussen naar 
Haarlem rijden met diverse 
opstapplaatsen door het gehele 
land. De opstapplaatsen zijn: 
Staphorst (marktterrein), 
Nunspeet (Transferium) en 
Bunsschoten (carpool A1). Op 
de website van de Psalmzangdag 
is hierover meer informatie te 
vinden: 
www.psalmzangdag.nl

Psalmzangdag in de  
Grote of St. Bavokerk te Haarlem

SAMEN ZINGEN ROND 
ACTUELE THEMA’S


