4-daagse koor- en concertreis Zuid-Engeland
Zingen in Londen, Windsor en Hythe

Dag 4 - Zaterdag 15 juni 2019 – Hythe
Ferry-overtocht – Afscheidsdiner
Goodbye England. We verlaten ons hotel en
rijden richting de kust van Zuid-Engeland. Hier
ligt het stadje Hythe. In de St. Leonards Church
geven we een kort inloopconcert. Met de
naklanken van dit slotakkoord reizen we naar
Dover waar we inschepen voor de ferry-overtocht
naar Calais. Aan het einde van de middag
arriveren we in Zevenbergschen Hoek waar ons
afscheidsdiner ons wacht. Vol muzikale indrukken
keren we terug naar onze opstapplaats.

D.V. woensdag 12 juni 2019 t/m
zaterdag 15 juni 2019
Reissom ¤ 599,- p.p.

Deo volente juni 2019 organiseert het Groot
Nederlands Johannes de Heer koor een 4-daagse
koor- & concertreis naar Engeland. Deze reis
concentreert zich op het graafschap Kent, dat juist
in de aanloop naar de zomermaanden, zo prachtig
in bloei kan staan. Natuurlijk wordt de hoofdstad
Londen bezocht. Tijdens deze reis staan er
schitterende concerten op het programma. Naast de
concerten worden ook mooie excursies georganiseerd.
Uiteraard blijft er ook tijd over voor vrije tijd en te
in het Tower Bridge Hotel in hartje Londen. De reis is
geheel verzorgd op basis van halfpension.
Gaat u ook mee?

Dag 2 - Donderdag 13 juni 2019 – Londen –
Middagconcert Southwark Cathedral – Evensong
St. Pauls Cathedral – Diner in English pub
Good morning in Londen. Na ons ontbijt stappen we
in de bus en maken we onder leiding van Nederlands
sprekende gidsen een stadstour langs de highlights
van deze metropool. Zo zien we the Tower of Londen,
the Big Ben, the Londen Bridge en the Houses of
Parliament. Rond het middaguur stappen we uit bij
Southwark Cathedral, waar we ons eerste middagconcert geven. Na afloop van het concert is er
gelegenheid te lunchen en te shoppen. In de loop
van de middag brengen de touringcars ons naar de
St. Paul’s Cathedral, waar we de Evensong
meebeleven. Na afloop van deze wereldberoemde
zang, dineren we in een echte Engelse pub in
de oude stad.

Dag 3 - Vrijdag 14 juni 2019 – Windsor
Vandaag reizen we af naar het historische stadje
Windsor. De meeste huizen en straatjes zijn hier 17eeeuws. De skyline van het stadje wordt gedomineerd
door Windsor Castle. Het grote kasteel is al eeuwenlang de tweede woning van de Britse koninklijke
Dag 1 - Woensdag 12 juni 2019
familie. Na aankomst worden we verwelkomd door
Overtocht Calais/Dover – Leeds Castle – Londen
onze gidsen voor een rondleiding door delen van het
Vanaf uw opstapplaatsen rijden we naar restaurant
kasteel. Zo zien we o.a. The State Appartments, The
De Gouden Leeuw in Zevenbergschen Hoek. Hier
Drawings Gallery, The Queen Mary’s Dolls House en
drinken we een kopje koffie met een plak cake. We
vervolgen onze reis naar Calais waar we de overtocht St. George Chapel. In het historische centrum en The
Windsor Royal Shopping wordt gelegenheid gegeven
maken per ferry naar Dover. Na aankomst rijden we
voor de lunch. Hier is keuze uit talloze restaurantjes,
door het graafschap Kent naar Leeds Castle, één van
de voormalige koninklijke residenties van het Engelse pubs en winkeltjes. ’s Middags geven we een concert
in Windsor Parish Church, gelegen tegenover Windsor
koningshuis. We krijgen hier een rondleiding door
Castle. Aan het einde van de middag komen we terug
het prachtige kasteelcomplex en wandelen over
in ons hotel in Londen.
het landgoed terug naar onze bus. De reis wordt
voortgezet naar London waar we na aankomst
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en/of wijzigingen.
inchecken en dineren.

Inbegrepen:
- Vervoer per comfort class touringcar met
airconditioning, koffie- en theefaciliteiten
en toilet
- 3x overnachting in het 4**** Tower
Bridge Hotel in Londen
- Verblijf in een 2-persoonskamer
met bad/douche en toilet
- Verzorging op basis van halfpension
(ontbijt en diner)
- 1 x diner in English Pub bij St. Paul’s Cathedral
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Zing mee o.l.v.
Inbegrepen entreegelden:
- Entree & rondleiding Leeds Castle
- City tour Londen o.l.v. Nederlandssprekende gids
- Entree & rondleiding Windsor Castle
o.l.v. Nederlandssprekende gids
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Inloopconcerten:
13.06.2019 – Southwark Cathedral, Londen
14.06.2019 – Windsor Parish Church, Windsor
15.06.2019 – St. Leonards Church, Hythe
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
- Eventuele onvoorziene verhoging van brandstoftoeslagen

Aanmelden via: www.johannesdeheerkoor.nl

NIEUW! Kerstproject
Op verzoek van veel koorleden organiseren we D.V. zaterdag
14 december 2019 een scratchdag in de Fonteinkerk te Nijkerk
rondom het thema kerst. ‘s Middags repeteert u onder leiding
van Wim en Wilbert Magré en ‘s avonds geven we een concert
met kerstliederen uit de Johannes de Heer bundel.
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. Wim / Wilbert Magré
- Muziekmap met Nederlandstalige Johannes de Heer liederen
- Oefenbestanden om thuis te oefenen
- Kerstconcert met mooie muzikale omlijsting
- Deelname aan een cd opname

Aanmelden via:
www.johannesdeheerkoor.nl

T H E M A 2019:
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Regio-repetities op acht locaties | Concerten in monumentale kerken
Geliefde liederen van Johannes de Heer | Ondersteuning van Woord & Daad project
Landelijke uitvoeringen met samengesteld koor | www.johannesdeheerkoor.nl

Woord en Daad project 2019

Doornspijk o.l.v. Wim Magré
Gereformeerde Kerk te Doornspijk
Repetities: zaterdagmorgen
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 19 januari, 9 februari en 16 maart

Repetities op acht locaties
Vriezenveen o.l.v. Wilbert Magré
Ontmoetingskerk te Vriezenveen
Repetities: donderdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 17 januari, 14 februari en 14 maart
Goes o.l.v. Wilbert Magré
Chr. Geref. Kerk te Goes
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 23 januari, 20 februari en 27 maart

3 miljoen straatkinderen
Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor heeft sinds
haar bestaan verschillende projecten van Woord en Daad
gesteund. Daarnaast steunen we sinds 2018 vijf
sponsor-kinderen van Woord en Daad voor een termijn
van drie jaar. In 2019 gaan we ons inzetten voor
straatkinderen in de Filipijnen.

Renswoude o.l.v. Wilbert Magré
Verenigingsgebouw Rehoboth te Renswoude
Repetities: maandagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 14 januari, 11 februari en 11 maart
Woerden o.l.v. Wilbert Magré
Kruiskerk te Woerden
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 9 januari, 6 februari en 13 maart

Meld u
ook aan!

Kosten: ¤ 69,- per persoon

Alblasserdam o.l.v. Wilbert Magré
Havenkerk te Alblasserdam
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 16 januari, 13 februari en 20 maart
Wouterswoude o.l.v. Wilbert Magré
Gereformeerde Kerk te Wouterswoude
Repetities: maandagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 28 januari, 25 februari en 25 maart
Huizen o.l.v. Wim Magré
Kruiskerk te Huizen
Repetities: zaterdagmorgen
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 26 januari, 16 februari en 23 maart

Informatie

Zing mee in het Groot Nederlands

Johannes de Heer Koor
Het succesvolle Groot Nederlands Johannes de Heer Koor
krijgt een vervolg! In 2019 wordt opnieuw een landelijk
projectkoor opgericht dat in acht regio’s repeteert. De
vierde editie heeft het thema: ‘Groot is Uw trouw!’.
Johannes de Heer heeft tal van prachtige liederen
geschreven en gecomponeerd over dit thema dus het
belooft weer een prachtig en inhoudsvol seizoen te worden.

Hiervoor ontvangt u:
- 3 repetities o.l.v. Wim / Wilbert Magré
in uw eigen regio
- Muziekmap met Nederlandstalige
Johannes de Heer liederen
- Oefenbestanden om thuis te oefenen
- Mooie concerten met bekende
musici en koren
- Deelname aan een cd opname

Contact met de organisatie:
Mail: info@johannesdeheerkoor.nl
Mobiel: 06 - 15 31 69 56

Een zelfstandige toekomst voor straatkinderen
CCT heeft een Kaibigan-programma (Kaibigan: vriend),
waarmee ze straatkinderen probeert te bereiken,
bijvoorbeeld door het organiseren van maaltijden.
Medewerkers van CCT proberen hen geleidelijk te
overtuigen het leven op straat in te ruilen voor een
nieuw leven. De kinderen horen in het centrum over
Jezus en ontvangen aandacht en zorg. Als de kinderen
gemotiveerd zijn heeft CCT partnerschappen met een
school en vakschool waar de kinderen naar toe mogen.
Door de toewijding en het kordate optreden van de
CCT-medewerkers lukt het veel kinderen te begeleiden
tot ze een betaalde baan hebben.

Aanmelden: www.johannesdeheerkoor.nl
Wat doen we in dit project?
Organiseren van maaltijden, evangelisatiediensten en
kinderkampen voor straatkinderen. Exploiteren van een
opvangcentrum waar kinderen begeleiding, woonruimte
en vorming krijgen. Begeleiding aan de hand van een
stappenplan. De eerste maanden hebben de jongeren tijd
om te wennen en krijgen ze extra aandacht. Gemotiveerde
jongeren krijgen de kans een opleiding of training te
volgen. Afgestudeerde jongeren wordt gevraagd een
leidende rol te vervullen voor nieuwkomers.

Een landelijk koor dat op acht locaties zal repeteren
om uiteindelijk als groot samengesteld koor concerten
te geven in monumentale kerken. De uitgevoerde liederen
en psalmen worden samengebracht op een CD.
Het project staat onder muzikale leiding van Wim en
Wilbert Magré uit Elburg en Doornspijk. Het Groot
Nederlands Johannes de Heer Koor repeteert en
concerteert in de periode januari tot en met juni 2019.

Uitschot van de samenleving
In de Filipijnen leven ongeveer 3 miljoen kinderen op
straat, grotendeels in de hoofdstad Manilla. Dat is maar
liefst tien procent van alle Filipijnse kinderen. Straatkinderen worden gezien als uitschot van de samenleving
en overheidsinstanties treden vaak hardhandig tegen
hen op. Velen van hen belanden in straatbendes en de
criminaliteit, alles om te overleven. Toch is hun leven,
naast hopeloos, ook heel eenzaam.

Kortom, oog en hart voor straatjongeren in de Filipijnen.

Twee nieuwe concertlocaties!
- Grote Kerk Dordrecht
- Grote- of Maria Magdalenakerk Goes

D.V. Zaterdag 6 april 2019

Grote Kerk te Apeldoorn (19.30 uur)
Eerste concert Groot Nederlands
Johannes de Heer koor o.l.v. Wim Magré
Met medewerking van:

Urker kinderkoor ‘Klein maar dapper’
o.l.v. Wim Magré, Wilbert Magré (orgel)

D.V. Zaterdag 8 juni 2019

De Doelen te Rotterdam (19.30 uur)
Derde concert Groot Nederlands
Johannes de Heer koor o.l.v. Wim en Wilbert Magré
Met medewerking van:

volgt later, houd onze website in de gaten.

D.V. Zaterdag 11 mei 2019

Grote Kerk te Dordrecht (19.30 uur)
Tweede concert Groot Nederlands
Johannes de Heer koor o.l.v. Wilbert Magré
Met medewerking van:

Arjan en Edith Post (trompet), Wibrand van Norel
(pauken) en Wim Magré (orgel)
Deze avond is met extra veel samenzang!

Nieuwe
locatie!

Nieuwe
locatie!

D.V. Zaterdag 22 juni 2019

Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes (19.30 uur)

CD’s en DVD’s van het koor
Inmiddels zijn er al diverse opnames
uitgegeven. Deze zijn te bestellen via:
www.bestelmuziek.nu of 0341-745238.

Vierde concert Groot Nederlands
Johannes de Heer koor o.l.v. Wilbert Magré
Met medewerking van:

volgt later, houd onze website in de gaten.

