
Ook in 2018 hoop ik weer mee te doen met het 
Groot Nederlands JdH koor. JdH liederen ken ik 
van vroeger thuis, mijn moeder (vooral) zong ze 
graag en veel. Zelf vind ik ze ook erg mooi. 

‘De teksten zijn zo prachtig en 
troostvol, soms sta ik zelf te 
zingen met tranen in mijn ogen.’ 
Wim en Wilbert ken ik goed, ik zong al vaker 
met hen mee in een projectkoor. En hun plezier 
in muziek maken vind ik super om te zi
en en om in te delen!

Ik heb me aangemeld, samen met mijn dochter, 
zus en vriendin. Niet wetend dat het verslavend 
zou werken. De sfeer is ronduit geweldig. Met 
zoveel mensen zingen is een uitdaging op zich, 
maar ook hart-verwarmend om te doen. 
Bijzonder dat in heel Nederland blijkbaar nog 
zoveel mensen zijn die deze liederen graag zingen. 
Want er zijn niet alleen ontzettend veel koorleden, 
ook luisteraars zijn er iedere keer weer veel! 

Ans van de Hoef - regio Renswoude

Als kind werden er bij ons thuis elke Zondag 
de liederen van Johannes de Heer gezongen, 
dus het zingen is er bij ons thuis met 
de paplepel ingegoten. 

Elk concert en elk optreden geniet ik met volle 
teugen om met 700 andere enthousiaste andere 
zangers en zangeressen de naam van onze HEERE 
groot te maken. Met Wim en Wilbert Magré is dit 
elke keer een geweldige ervaring.

‘Dit jaar hoop ik voor de 
derde keer mee te doen.’
Vanuit Urk wens ik Wim en Wilbert en het 
bestuur Gods onmisbare zegen toe voor 
het nieuwe zangseizoen 2018. 

Jurie Noorloos - regio Doornspijk
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THEMA 2018:

'Geloof, 
hoop en 
liefde'

Woord en Daad project 2018

In 2017 is gecollecteerd voor project “Help ons 
helpen” t.b.v hongersnood in Afrika. Het mooie bedrag 
€ 11.944,20 is opgehaald! Hartelijk dank hiervoor!

2018 staat in het teken van ‘veilig moederschap’ in 
Bangladesh. Onder de noemer ‘Een kind geboren…’ 
vraagt Woord en Daad actie voor (zwangere) vrouwen 
en (pasgeboren) kinderen in Bangladesh. Moeders en 
kinderen zijn het waard te leven!

Het project ‘veilig moederschap’ in Bangladesh richt 
zich niet primair op een ziekenhuis of kliniek(en), 
maar begint bij de lokale gemeenschappen. Speciale 
vrouwengroepen worden opgericht en gaan actief 
aan de slag om vrouwen, maar ook dorpsoudsten en 
religieuze leiders, voor te lichten over medische zorg 
en belangrijke voorzieningen.

Richting de lokale overheid en gezaghebbende 
leiders behartigen deze groepen de belangen van 
moeders en kinderen. 

Koor- en samenzangreis naar Duitsland

Samen zingen in prachtige kerken in Duitsland
D.V. 14 t/m 16 juni 2018

Kijk voor meer informatie over deze reis op:
www.johannesdeheerkoor.nl

Zing mee o.l.v. Wim en Wilbert Magré in het

GROOT NEDERLANDS 
JOHANNES DE HEER KOOR

‘Een geweldige ervaring’
Meezingen met het Johannes de Heer koor: een 
geweldige ervaring! De afgelopen 2 jaar hebben we als 
koor veel mooie liederen ten gehore mogen brengen. 
Liederen met een rijke inhoud, waarin de oproep tot 
het komen tot Christus en het leven met Hem 
centraal staat. Het is heel bijzonder om samen met 
zoveel mensen deze boodschap zingend over te dragen.
De sfeer onderling is erg goed. Dit komt mede door 
Wim en Wilbert Magré die als organist en dirigent op 
zeer enthousiaste wijze leiding geven aan ons koor.

Berdien van Grol - regio Vriezenveen

Wim en Wilbert Magré, weten op een leuke maar 
ongedwongen manier dit koor te begeleiden. Het is 
prachtig om te doen. Samen ‘t evangelie uitbrengen 
d.m.v. van prachtige liederen van Johannes de Heer. 
Liederen met rijke inhoud in prachtige kerken 
en gebouwen. Is gewoon indrukwekkend!

‘K erkmuren vallen weg’
Het mooiste aan dit koor,  vind ik dat de kerkmuren 
wegvallen! Een ervaring die ik niet graag zal missen, en 
die ik iedereen kan aanbevelen. Daarom hoop ik in 2018 
opnieuw weer te mogen meezingen in dit mooie koor.

Claudia Korenberg - regio Doornspijk

Uit de praktijk blijkt dat deze inzet heel effectief is. 
De betere omstandigheden zijn duurzaam en blijvend. 
Tania Rahman, financieel manager bij een partner 
van Woord en Daad, werd onlangs zelf moeder 
en kent de situatie als geen ander. 

‘Een ongeletterde vrouw op het platteland kan zelf 
geen beslissingen nemen aangaande haar zwanger-
schap. Haar familie bepaalt of zij het huis mag 
verlaten voor verloskundige zorg, voor zover dat in 
haar omgeving beschikbaar is.’ Geen wonder dat 
Woord en Daad (met partners) er alles aan doet om 
een verandering van denken te bewerkstelligen. Dat 
kan namelijk levens van talloze vrouwen en kinderen 
veraangenamen en – sterker nog – redden!

Al voor € 15,- krijgt één zwangere vrouw toegang 
tot medische zorg. Meer informatie: 
www.woordendaad.nl/veiligmoederschap



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: 18 januari, 15 februari en 15 maart

Zierikzee o.l.v. Wilbert Magré
Chr. Geref. Kerk te Zierikzee
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 17 januari, 14 februari en 28 maart

Alblasserdam o.l.v. Wilbert Magré
Havenkerk te Alblasserdam
Repetities: woensdagavond 
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 10 januari, 7 februari en 7 maart

Regio Friesland o.l.v. Wilbert Magré
Voor exacte locatie zie: 
www.johannesdeheerkoor.nl
Repetities: maandagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 22 januari, 19 februari en 19 maart

Huizen o.l.v. Wim Magré
Kruiskerk te Huizen
Repetities: zaterdagmorgen 
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 27 januari, 17 februari en 24 maart

Zing mee in het Groot Nederlands 

Johannes de Heer Koor
Het succesvolle Groot Nederlands Johannes de Heer Koor 
krijgt een vervolg! In 2018 wordt opnieuw een landelijk 
projectkoor opgericht dat in acht regio’s repeteert. De 
derde editie staat in het teken van “Geloof, hoop en liefde”. 
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.

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 2018.

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

Doornspijk o.l.v. Wim Magré
Gereformeerde Kerk te Doornspijk
Repetities: zaterdagmorgen 
van 10.00 uur t/m 11.30 uur
Data: 20 januari, 10 februari en 17 maart

Renswoude o.l.v. Wilbert Magré
Verenigingsgebouw Rehoboth te Renswoude
Repetities: maandagavond 
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 8 januari, 5 februari en 5 maart

Woerden o.l.v. Wilbert Magré
Kruiskerk te Woerden
Repetities: woensdagavond
van 20.00 uur t/m 21.30 uur
Data: 24 januari, 21 februari en 21 maart

Informatie

Kosten: € 69,- per persoon

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

Aanmelden: www.johannesdeheerkoor.nl

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

De

 zee

K  O  O  R  Z  A  N  G

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

D.V. Zaterdag 7 april 2018
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) 
en Ds. P.D.J. Buijs (opening en sluiting).

D.V. Zaterdag 12 mei 2018
Bovenkerk te Kampen (19.30 uur)

Tweede concert Groot Nederlands 
Johannes de Heer koor o.l.v. Wilbert Magré

Met medewerking van:
Willemijn de Munnik (sopraan), Wim Magré (orgel) 
en Ds. W.N. Middelkoop (opening en sluiting).

Kinderkoor 
in Urker 

klederdracht!

Extra veel 
samenzang!

Zing ook
in het prachtigeConcertgebouw

de Doelen!

D.V. Zaterdag 2 juni 2018
De Doelen te Rotterdam (Aanvang: zie www.johannesdeheerkoor.nl)

Derde concert Groot Nederlands 
Johannes de Heer koor o.l.v. Wim en Wilbert Magré

Met medewerking van:
Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo o.l.v. Harm Hoeve, 
Wim en Wilbert Magré (orgel/piano), Harm Hoeve (piano), 
Noortje van Middelkoop (panfluit) en Ds. T. Niemeijer (opening en sluiting).

Reserveren van toegangskaarten voor de 
concerten kan via www.johannesdeheerkoor.nl

Meld u 
ook aan!


