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Thema:
‘liederen voor onderweg’

Regio-repetities op acht locaties | Geliefde liederen van Johannes de Heer
Ondersteuning van Woord & Daad project

Landelijke uitvoeringen met samengesteld koor | www.johannesdeheerkoor.nl

Hoogtepunt
ziNGeN iN Het 

DolfiNarium

3-daagse koor- en samenzangreis naar

DuitslaND
Zingen in Cochem, Trier en Echternach

Deo Volente juni 2020 organiseert 
het Groot Nederlands Johannes 

de Heer Koor een 3-daagse koor- en 
concertreis naar Duitsland. Een prach-
tige reis met schitterende concerten 
staat op het programma. We beginnen 
in het gezellige Moezelstadje Cochem 
met een bezoek aan de Reichsburg en 
een prachtig concert in de Sankt Martin 
Kirche. Vrijdag staat geheel in het te-
ken van de prachtige stad Trier. Onder 
leiding van gidsen maken we hier een 
wandeling langs alle hoogtepunten. De 
laatste dag houden we een inloopcon-
cert in Echternach voordat we terugrij-
den naar Nederland.
 
Dag 1 • Donderdag 11 juni 2020 • Heen-
reis – Cochem – Trier
Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar 
De Oude Duikenburg in Echteld. Hier 
drinken we een kopje koffie/thee met 
een plak cake. Na de opening gaan we 
op pad en rijden we naar Cochem waar 
we naar de Reichsburg gaan. Al in de 
verte zien we de majestueuze Reichs-
burg liggen. We krijgen hier een interes-
sante rondleiding. De Reichsburg is één 
van de hoogst gelegen burchten aan de 
Moezel. Na het bezoek aan de Reichs-
burg gaan we naar de Sankt Martin Kir-
che waar het eerste concert plaats zal 
vinden. Aansluitend rijden we naar ons 
hotel in Trier voor het diner en de over-
nachting.

 Dag 2 • Vrijdag 12 juni 2020 • Trier
Na het ontbijt gaan we ons op Trier richten. We beginnen met een stadswande-
ling onder leiding van Nederlandssprekende gidsen. We zien uiteraard de Port 
Nigra en de prachtige kathedraal van Trier. Na wat vrije tijd stappen we aan 
boord van een schip voor een mooie boottocht over de Moezel. We gaan terug 
naar het hotel voor een vroeg diner en de mogelijkheid voor de koorleden om 
zich om te kleden. ’s Avonds vindt het concert plaats in de HeiligKreuz Kirche.
 
Dag 3 • Zaterdag 13 juni 2020 • Echternach – Margraten - terugreis
We laten Trier achter ons en rijden naar Echternach waar we in de Sint Wilibror-
dusbasiliek een inloopconcert geven. In de loop van de middag rijden we terug 
richting Nederland. Onderweg stoppen we nog bij Amerikaanse begraafplaats 
Margraten waar het koor a capella een lied zal zingen. In De Oude Duikenburg in 
Echteld genieten we van ons afscheidsdiner. Aansluitend wordt u teruggebracht 
naar uw opstapplaats. Einde van een mooie reis met het Groot Nederlands Jo-
hannes de Heer Koor.

Tot D.V. volgend jaar!

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en/of wijzigingen.

• Vervoer per Comfort Class Touringcar met airconditioning, koffie- en   
 theefaciliteiten en toilet
• 2 overnachtingen in het FourSide Plaza Hotel Trier**** (heel het koor   
 verblijft in één hotel!)
• Verblijf in een 2-persoonskamer met bad/douche en toilet
• Verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner)
• Koffie/thee met cake op dag 1 in De Oude Duikenburg te Echteld
• Bezoek en rondleiding aan de Reichsburg Cochem op dag 1
• Stadswandeling Trier met Nederlandssprekende gidsen op dag 2
• Boottocht Trier op dag 2
• Afscheidsdiner op dag 3 in de De Oude Duikenburg te Echteld

JONG  EN 
OUD,

KOOR- EN 
NIET

KOORLEDEN
VAN HARTE

WELKOM!

Niet inbegrepen:
Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering via de Europeesche Verzekeringen
Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50
Lunches, fooien, persoonlijke uitgaven en drankjes

Concerten (onder voorbehoud):

11 juni – Concert in de Sankt Martin Kirche te Cochem

12 juni – Concert HeiligKreuz Kirche te Trier

13 juni – Sint Wilibrordbasiliek te Echternach

Reacties over vorige reizen:
Onze vorige reis kreeg van de deelne-
mers gemiddeld een 8,9!
G. de Jong
Alles was goed geregeld, we hebben 
genoten
C. v.d. Zwaard
Het was een top-reis! Ik heb er van ge- 
noten! Alles was prima geregeld!

Van D.V. donderdag
11 t/m zaterdag 13

juni 2020 
reissom € 399,-

Het Groot Nederlands Johannes 
de Heer koor steunt elk jaar een 

project van Woord en Daad. Daar-
naast steunen we sinds 2018 vijf 
sponsorkinderen. In 2020 zetten we 
ons in voor kindslaven.
 
Nieuwe dromen voor kindslaven
Slavernij. Dat klinkt als iets uit een ver 
verleden. Maar wereldwijd leven er 
nog steeds 40 miljoen mensen in sla-
vernij. Een op de vier daarvan is kind.

Je kind weggeven
Voor ouders op het Haïtiaanse platte-
land is elke dag een worsteling. Vaak 
is er nauwelijks genoeg eten voor het 
hele gezin. Geld om aan kleding of 
school te besteden is er al helemaal 
niet. Daarom besluiten veel ouders 
een of meerdere kinderen weg te ge-
ven of te verkopen aan een rijker ge-
zin in de stad. Het is gebruikelijk dat 
rijkere Haïtiaanse families een hulp in 
de huishouding, een ‘Restavek’ heb-
ben. 

als slaaf behandeld
Plattelandsouders geloven daadwerkelijk dat hun kinderen als ‘Restavek’ 
een betere toekomst krijgen. Maar niets is minder waar. In de praktijk 
worden deze kinderen als slaaf behandeld: ze mogen niet naar school en 
worden geïsoleerd, uitgebuit en misbruikt. In Haïti leven maarliefst 300.000 
kinderen in deze omstandigheden.

Nieuwe dromen
Woord en Daad vindt dat ieder 
kind ook kind moet kunnen zijn en 
de kans krijgen om naar school te 
gaan. Samen met de Haïtiaanse 
organisatie Restaveks Freedom 
zet Woord en Daad zich in om Re-
staveks een betere toekomst te 
geven. Lees hieronder hoe we dat 
willen bereiken!
 
meer informatie:
www.sportforothers.com
(onderdeel van Woord en Daad)

Woord en Daad project 2020
Geef kindslaven nieuwe dromen

Cd’s van het Groot Nederlands Johannes de Heer koor
Inmiddels zijn er meerdere cd’s van het Groot Nederlands Johannes de Heer koor,

o.a. vanuit Kampen, Dordrecht en Rotterdam. 

Verkrijgbaar via bestelmuziek.nu  

GROOT NEDERLANDS
JOHANNES DE HEER KOOR
o.l.v. Wim & Wilbert Magré

CHR. MANNENKOOR STEREO
o.l.v. Harm Hoeve
Noortje van Middelkoop, panfluit

LIVE - DE DOELEN ROTTERDAM

       ’k Ben een
Koninklijk

Kind

GROOT NEDERLANDS JOHANNES DE HEER KOOR
O.L.V. WIM EN WILBERT MAGRÉ

K O O R Z A N G

GROOT IS UW
TROUW

GROOT IS UW
TROUW

Groot Nederlands
Johannes de Heer koor

o.l.v. Wilbert Magré

Arjan & Edith Post (trompet)
Wibrand van Norel (pauken)

Marco den Toom (orgel)

Concerten op prachtige locaties



C o N C e r t e N  2 0 2 0 GROOT NEDERLANDS JOHANNES DE HEER KOOR O.L.V. WILBERT MAGRÉ

D.V. ZATERDAG
18 aPril 

19.30 UUR

D.V. ZATERDAG
2 mei

19.30 UUR

D.V. ZATERDAG
6 JuNi
20.00 UUR

boVeNkerk kamPeN
M.m.v. Harm Hoeve (orgel),
Pascal van de Velde
en Matthijs Valkenwoud (trompet)
Cd opname

siNt JaN GouDa
Marco den Toom (orgel)
M.m.v. Vocalgroup Undique o.l.v. Wilbert Magré

DolfiNarium HarDerWiJk
M.m.v. Carina Bossenbroek (panfluit),
Lennart Knops (orgel) en Maria Knops (harp).

NieuWe
loCatie!

NieuWe
loCatie! ziNGeN iN Het 

DolfiNarium

  

5e editie van het
Groot Nederlands Johannes de Heer koor

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor gaat in 2020 
opnieuw van start... de 5e editie!

We vervolgen onze ‘reis’ op de vertrouwde wijze: met repetities op 
8 locaties en concerten door heel Nederland. Het thema? Liede-
ren voor onderweg! Steeds weer horen we van koorleden dat de 
liederen van Johannes de Heer vertroosten en bemoedigen. Dat ze 
passen bij de kalme of juist woelige momenten van de levensreis. 
Vandaar dit thema! We kiezen liederen die passen bij de hoogte- 
en dieptepunten van het leven.  Uit ervaring weten we dat koorle-
den die openhartig met elkaar delen. De warme onderlinge band 
en het betrokken meeleven met elkaar maakt ons koorproject dan 
ook uniek. Het  is één van de redenen dat we ieder jaar een leden-
stop  bij 700 koorleden moeten toepassen.

Ook het kerstproject krijgt een vervolg met “Onderweg naar 
Kerst”! (zie elders in de folder)

Groot Nederlands
Johannes de Heer koor
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Thema:
‘liederen voor onderweg’

Informatie

Kosten:
€ 69,- per persoon
Hiervoor ontvangt u:
• 3 repetities o.l.v. Wilbert Magré
 in uw eigen regio
• Muziekmap met Nederlands- 
 talige Johannes de Heer
 liederen
• Oefenbestanden om thuis te   
 oefenen
• Mooie concerten met bekende
 musici en koren
• Deelname aan een cd opname

zing ook mee
en meld u aan via
www.johannesdeheerkoor.nl
 

lustrum

KooRLEDEn AAn HET WooRD

Henny Visch-Bruijnes:
“Voor mij is zingen bij het Groot Johannes de Heer koor “opladen”. Vooral in tijden van 
drukte en zorgen is het goed te zingen. Het tilt je er bovenuit! Zeker als je bedenkt wat je 
zingt.......”
Leo en Leni Nugteren:
“Het is in een paar zinnen moeilijk uit te leggen hoe het is om als koorlid mee te zingen. 
Eigenlijk zou u dit zelf moeten ervaren. Die mogelijkheid is er, want ook u kunt zich
opgeven voor dit bijzondere projectkoor onder leiding van Wilbert Magré.”

Vriezenveen
Ontmoetingskerk te Vriezenveen
Repetities: donderdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 16 januari, 13 februari en 12 maart

Alblasserdam
Havenkerk te Alblasserdam
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 15 januari, 12 februari en 25 maart

Huizen
Kruiskerk te Huizen
Repetities: zaterdagmorgen
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 25 januari, 22 februari en 21 maart

renswoude
Verenigingsgeb. Rehoboth te Renswoude
Repetities: maandagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 13 januari, 10 februari en 9 maart

Goes
Chr. Geref. Kerk te Goes
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 22 januari, 19 februari en 18 maart

Wouterswoude
Gereformeerde Kerk te Wouterswoude
Repetities: maandagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 27 januari, 24 februari en 23 maart

Doornspijk
Gereformeerde Kerk te Doornspijk
Repetities: zaterdagmorgen
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 18 januari, 15 februari en 14 maart

Woerden
Kruiskerk te Woerden
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 8 januari, 5 februari en 4 maart

repetities op acht locaties door heel Nederland
(alle repetities staan o.l.v. Wilbert Magré)

extra veel
samenzang

  

2e editie scratchdag
georganiseerd rondom kerst

Op verzoek van koorleden organiseren we in 2019 iets nieuws:
een scratchdag rondom Kerst. Die valt enorm in de smaak, getuige 
de grote belangstelling. Veel liefhebbers zien uit naar de mooie 
muziek en de onderlinge contacten.

In 2020 staat de tweede editie op het programma:
‘Onderweg naar Kerst’. 
D.V. zaterdag 12 december, Fonteinkerk te Nijkerk
(gratis parkeren)
 
Zo werkt een scratchdag: ’s middags repeteert u onder leiding van 
Wilbert Magré, ’s avonds is er een kerstconcert met liederen uit de 
bundel van Johannes de Heer.

Voorwaarde:
U kunt alleen mee doen, als u ook met het Groot nederlands
Johannes de Heer koor mee doet.

informatie
Kosten: € 35,- per persoon
Hiervoor ontvangt u:
• repetitie o.l.v. Wilbert Magré
• Muziekmap met nederlandstalige Johannes de Heer liederen
• oefenbestanden om thuis te oefenen
• Kerstconcert met mooie muzikale omlijsting
• Deelname aan een cd opname

Thema:
‘Onderweg naar Kerst’

D.V. zaterdag
12 december 2020

fonteinkerk te
Nijkerk

(gratis parkeren)

aanmelden via:
www.johannesdeheerkoor.nl

Contact met de organisatie:
Mail:

info@johannesdeheerkoor.nl
Mobiel: 06 - 15 31 69 56

kerstconcert
met mooie muzikale

omlijsting door 
marcel van de ketterij, orgel
en Jolanda den Houter, hobo


