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Meditatie 
Afgelopen november reisde ik naar Assisi en omstreken om even in de voetsporen 
van Franciscus te treden, een pelgrimage zogezegd. Nee, ik ga u niet vermoeien 
met een uitgebreid reisverslag, maar een paar dingetjes wil ik graag met u delen. 

 Omdat wij in Muiden ook iets hebben met kerststallen, 
gezien de tentoonstellingen in de afgelopen jaren en 
komende zomer ook weer, wil ik heel kort vertellen waar 

deze traditie is ontstaan. Het was in 1224 dat Franciscus in 
het plaatsje Greccio het kerstfeest zou vieren en hij wilde zo 
getrouw mogelijk Christus navolgen. Hij vroeg aan de 
toenmalige paus of hij een levende kerststal mocht inrichten. 
Op die manier zouden hij en zijn volgelingen nog duidelijker 
Jezus’ armoede voor de geest kunnen halen. Een kind in de 
kribbe met een os en een ezel. Deze gebeurtenis staat aan 
de voet van een wereldwijd verspreide productie op 

kerststalgebied. In de kerk van Greccio is een permanente, zeer imposante 
tentoonstelling van kerststallen te bewonderen, prachtig. Ik heb daar ook een 
minuscuul stalletje gekocht, kitsch natuurlijk, maar wel uit Greccio. 
 
Weliswaar bestaat wereld dierendag is zodanig pas sinds 1931, maar 4 oktober 
wijst naar de naamdag Franciscus, die een bijzondere band had met alle dieren 
van regenworm tot aan de boze wolf. Beroemd is zijn prediking tot de vogelen des 
hemels. De steen waarop Franciscus deze preek gehouden zou hebben, is nog te 
zien in het plaatsje Bevagna, voor wie het gelooft natuurlijk. 

                                          
 
 

De steen waar 
Franciscus 
tegen de vogels 
predikten 

 

Franciscus met duif                                                                Franciscus met lepraman 
 
Op dag drie kwamen wij in Santa Maddalena, een klein plaatsje met een piepklein 
kerkje, misschien iets groter dan Rehoboth. Ten tijde van Franciscus was daar een 
leprozenkolonie gevestigd. Franciscus had toen  een ontmoeting met een ernstig 
door lepra aangetaste man en hoewel met tegenzin kuste Franciscus deze 
stakkerd en u begrijpt het al, deze man werd terstond genezen. Wij zijn in dat 
kerkje geweest, binnengelaten door een kleine, vriendelijke vrouw die aan Stijn 
Fens, onze reisleider, vroeg of wij binnen een moment stil zouden willen zijn en 
bidden voor haar man Mario, die ernstig ziek was. Heel ontroerend. 
 



 
 

Op een dag wandelde Franciscus in de buurt 
van de kerk van de heilige Damianus. Deze 
was zo oud dat zij nagenoeg op instorten stond. 
Toen Franciscus in de kerk voor het kruis aan 
het bidden was, hoorde hij een stem vanaf het 
kruis die tot hem sprak: “Franciscus, ga mijn 
huis herstellen! Je ziet toch dat het geheel aan 
het vervallen is.” Dat nam Franciscus letterlijk 
en hij startte meteen met de 
herstelwerkzaamheden met het geld van zijn 
vader. De opdracht aan Franciscus was echter 
niet letterlijk bedoeld, maar figuurlijk. Ook in de 
tijd van Franciscus ging het niet goed met de 
kerk in geestelijke zin. Spirituele restauratie, dat 
was de taak voor Franciscus. U ziet, het was 
toen al niet veel anders.                                                  Het sprekende Kruis 
                                                                                       
Tja en Mario, hoe zal het met hem zijn en met zijn vrouw? 
 

Emmy Janssen 

 
Kerkdiensten in de Grote Kerk 

Zondag            5 maart, 1e zondag veertigdagentijd, Heilig Avondmaal 
10.00 uur             ds. G. Hoogterp  
Kleur: paars         Collecte: 1. Kerk in actie, project veertigdagentijd 

                                  2. Kerk 
 

Zondag          12 maart, 2e zondag veertigdagentijd  
10.00 uur             ds. E. Gruteke-Vissia, Hilversum 
  
Kleur: paars         Collecte: 1. Kerk in actie, project veertigdagentijd 

                                  2. Onderhoud gebouwen 
 

Zondag          19 maart, 3e zondag veertigdagentijd  
10.00 uur       ds. P.H. van Gilst, Bussum 
Kleur: roze      Collecte: 1. Kerk in actie, project veertigdagentijd 
                                            2. Kerk 
 
Zondag          26 maart, 4e zondag veertigdagentijd, Wereldwinkel 
10.00 uur       ds. G. Hoogterp 
Kleur: paars        Collecte: 1. Kerk in actie, project veertigdagentijd 
                                            2. Onderhoud gebouwen 



 
 

Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
  5 maart: Dhr. Joop Bleeker      Tel. 263243 
12 maart: Dhr. Hein van Kooij    Tel. 265211 
19 maart: Dhr. Dick Mansvelder Tel. 264766 
26 maart: Dhr. Arie Eggebeen    Tel. 263427 
 
 

Bloemendienst    

  5 maart: Dhr. de Wilde     
12 maart: Fam. Brouwer 
19 maart: Fam. Keus 
26 maart: Fam. Vedder 

 

Brood in de woestijn   

                                                                            
In maart begint dit jaar de veertigdagentijd. Op 
de eerste zondag van deze periode lezen wij 
volgens het rooster het verhaal van Jezus in de 
woestijn. Een verhaal van duivelse beproeving 
en confrontatie dat eindigt met de prachtige, 
troostvolle woorden dat engelen komen om voor 
Jezus te zorgen (Mattheus 4: 11).    

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd willen we ook het Heilig 
Avondmaal vieren. Dat past bij de bezinning in de aanloop naar het Paasfeest. Het 
is als het ware brood in de woestijn op weg naar Witte Donderdag, wanneer we stil 
zullen staan bij het laatste avondmaal van Christus, Goede Vrijdag en Pasen.   

Op basis van ons gemeentegesprek in januari willen we op zondag 5 maart 
beginnen met het experiment van een viering waarbij we samen in een kring 
staan. Deze kringopstelling zullen we maken rondom het stoelenblok in het 
middenschip van de kerk. Iedere kerkganger wordt uitgenodigd in deze kring 
plaats te nemen. Er zijn ook stoelen om in de kring te zitten. De schaal met brood 
en de beker met wijn geven we door aan elkaar. Zo mogen wij als vierende 
gemeente de eenheid en vreugde van onze geloofsgemeenschap in Christus 
samen en persoonlijk ervaren.   

 



 
 

 

Gespreksgroepen                                                                           
Woensdagmorgen 1 maart om 10.00 uur is er weer gespreksgroep Geloven en 
Leven in Rehoboth; een goed gesprek bij de koffie op de eerste woensdagmorgen 
van de maand. Thema uit het maandblad Open Deur, deze keer: De Berg. Vooraf 
lezen mag, zo maar komen kan zeker ook.    

Maandagavond 13 maart om 20.00 uur is er weer gespreksgroep Kerk Anders. We 
komen samen ten huize van Ingrid Rozendaal, Singelstraat 6.    

 

Sneeuwklokjes                                                                                          
Bij onze verhuizing namen we uit Friesland ook onze sneeuwschuiver mee. Je 
denkt dan: zal hij nog gebruikt worden? En ja, ineens was de wereld wit. Prachtig 
en de schuiver kwam van pas bij de voordeur. Aan de achterkant van ons huis 

bleef de sneeuw vanwege de schaduw de 
hele week liggen. Meteen daarna steeg de 
temperatuur en ontwaarden we plots 
sneeuwklokjes. Wat een prachtige verrassing 
van koude en sneeuw met een lenterandje. 
Bijzonder zo in onze eigen tuin, zeker als je 
aan huis gebonden bent. Enkele dagen later 
kwam ik weer wat op de been en liep 
voorzichtig door Muiden. En warempel in veel 

meer tuinen zag ik dezelfde sneeuwklokjes, opvallende witte tekenen van 
hoopvolle lenteverwachting. 

 Met een hartelijke groet, ds. Gerben Hoogterp   

Gemeente contact-bijeenkomsten  

Dit voorjaar willen we in de weken voor Pasen weer een aantal 
contactbijeenkomsten organiseren. Bij een gemeentelid thuis 
elkaar op een ontspannen manier ontmoeten rond een 
geloofsthema.  
Het is nu Luther-jaar, daarom hebben we als thema zijn 

betekenis 500 jaar na de reformatie. Belangrijk voor Luther waren begrippen als 
genade, vrijheid, verzoening en hervorming. We willen stil staan bij wat die oude 
woorden voor ons nu vandaag betekenen.   



 
 

Bij vier adressen zijn we welkom op verschillende dagen, zodat u hopelijk altijd 
een passend tijdstip kunt kiezen. Later komt er nog een folder waarmee u zich 
kunt aanmelden via uw contactpersoon. Noteer nu alvast een datum naar keuze in 
uw agenda. U bent van harte welkom op een van de vier volgende bijeenkomsten. 
 
 
 
Huisbijeenkomsten: 
 

 Dinsdag avond 28 maart, 20.00 uur  
bij Emmy Jansen-Stam, Burg. De Raadtsingel 8, tel. 261912 

 

 Woensdag morgen 29 maart, 10.15 uur 
bij fam. Beenen, Nooitgedacht 24, tel. 263393 
 

 Woensdagavond 5 april, 20.00 uur 
bij  fam. de Boer, Nooitgedacht 40,  tel. 263638 

 

 Vrijdag morgen 7 april, 10.15 uur 
bij  fam. v.d. Bos, Het Karveel 38, tel. 263163 

 
 

Kerkenraad                                                                                                    
Op 20 februari vergaderde de kerkenraad. De belangrijkste punten zijn de 
jaarverslagen 2016 van kerkenraad, predikant, consistorie, colleges, 
activiteitencommissie en de cantor-organist. We kijken daarmee terug naar het 
vorig jaar en laten ons informeren door de penningmeesters over onze financiële 
situatie.   

Ds. Hoogterp kan gelukkig het grootste deel van de vergadering bijwonen – het 
gaat weer beter met hem.  

Bij de behandeling van zijn jaarverslag vraagt de kerkenraad of hij er wel goed 
genoeg op let, dat hij niet de 60% werktijd overschrijdt. Antwoord: in de weken met 
een kerkdienst maakt hij meer uren, maar in de weken zonder kerkdienst minder. 
Een tweetal kleine bijtaken (in het kader van opleiding en begeleiding kerkelijk 
werkers) doet hij graag. Elke predikant hoort zich nu eenmaal op een of andere 
manier ook in te zetten voor het bovenplaatselijke kerkenwerk.   

De Jaarverslagenbundel 2016 zal in de komende weken worden samengesteld en 
in april bij de gemeenteleden worden bezorgd. De jaarvergadering is gepland op 
dinsdag 25 april om 20.00 uur in de Grote Kerk.   



 
 

We bespreken de praktische gang van zaken voor de avondmaalsviering in een 
kring op zondag 5 maart.   

We stemmen in met het complexe kerkordewijzigingsvoorstel, dat voortvloeit uit 
het vereenvoudigen van de organisatie van onze kerk.   

Op dinsdag 4 april komen twee kerkvisitatoren onze gemeente bezoeken. Ze 
spreken met de predikant en ook met de kerkenraad – eerst zonder en vervolgens 
met predikant. Ook de gemeenteleden krijgen de gelegenheid de visitatoren te 
spreken: vanaf 18.45 uur tot 19.20 uur in Rehoboth. Daarna is er om 19.30 uur de 
kerkenraadsvergadering.   

Jacomien van den Hoven, secretaris kerkenraad  

 
College van Kerkrentmeesters                                                          
Actie Kerkbalans 2017  

Vorige maand is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Op dit moment 
is bijna alles binnen en kunnen wij ervan uitgaan dat de opbrengst dit jaar 
ongeveer € 41.000 is geworden, dat is iets minder dan vorig jaar, desondanks toch 
een mooi resultaat waar we blij mee zijn.  

Het college bedankt Jan en Etty van Leeuwen voor de nodige organisatorische 
werkzaamheden en alle verspreiders en ophalers van de brieven. Dank ook aan 
alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan en 
we hopen op een goed vervolg in 2018.   

Het College van Kerkrentmeesters  

Diaconie  
De veertigdagentijd 2017 - Sterk en Dapper 
 
Zondag 5 maart: De Rudolphstichting - steun kinderen en jongeren in De Glind 
Volgens de Rudolphstichting heeft ieder kind recht om op te groeien in een 
inspirerende en veilige leefomgeving. Daarom zet de Rudolphstichting zich in voor 
kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit doet zij door hen 
een veilige leefomgeving te bieden in Jeugddorp De Glind.  
De Rudolphstichting bevordert het inhuis plaatsen van kwetsbare en beschadigde 
kinderen en jongeren in gezinshuizen. Deze gezinshuizen staan ook in De Glind. 
De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die van hun gezinshuis hun 
werk hebben gemaakt. In De Glind zijn ook diverse sportclubs en 
vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Op deze manier ervaren de kinderen en 



 
 

jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle 
faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.   
 
Zondag 12 maart: Red Paz - steun gezinnen in Guatemala                                                       
Red Paz is een kleine organisatie in Guatemala die zich inzet voor een vreedzame 
samenleving. Guatemala kent veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden 
vaak opgelost met veel geweld. Daarnaast is de sociale economische ongelijkheid 
groot.  
Red Paz geeft cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, 
gemeenschappen en kerken op willen lossen. Deze cursussen variëren van 
“conflict oplossen” en “goed burgerschap” tot “mensenrechten” en “spiritualiteit”. 
De bijbel speelt hierbij een belangrijke rol. Na het volgen van een cursus zijn de 
cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te 
herkennen en hier passend op te reageren. 
  
Zondag 19 maart: Bethania Christian Relief Association - steun ouderen Moldavië                                                                             
De Bethania Christian Relief Association (Bethania) zet zich in om het leven van 
ouderen in Moldavië te verbeteren. Veel van deze ouderen wonen in zwaar 
verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de 
waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro kunnen zij de minimale 
maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast 
leven zij vaak in een sociaal isolement.  
Bethania realiseerde een dagcentrum voor ouderen in de dorpen Tintareni en 
Bulboaca. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en 
volgen Bijbelstudies.  
Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen heeft Bethania een 
“tafeltje-dekje” service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame 
maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door die dagelijkse bezoeken.  

Zondag 26 maart: De Pauluskerk - steun mensen in de knel                                                   
De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel. 
Mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden kunnen in de Pauluskerk 
terecht voor tijdelijke opvang. Daarnaast kunnen zij elkaar in de Pauluskerk 
ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruik maken van het spreekuur van 
een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kopje koffie drinken. 
Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. 
Samenzijn en het delen van verhalen stimuleert en versterkt iedereen.   

Overal  ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en 
mannen.  

Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere 
omstandigheden.  



 
 

Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en 
makkelijk lijkt, maar het niet altijd is.  

Sterk & Dapper 

Dat is het thema van de veertigdagentijdcampagne dit jaar.  

Namens de diaconie  willen wij deze collecten van harte aanbevelen.                  

Jitty Meinders  

 

 

 

 

 

  
 
       
Agenda 
woensdagmorgen 1 maart 10.00 uur  Gespreksgroep Geloven en Leven (Rehoboth)  
woensdag 8 maart 18.00 uur  Andermaal (Rehoboth) 
maandag 13 maart 19.30 uur  Vergadering Activiteitencommissie (bij Anja van 

 Capelle, Bussum) 
maandag 13 maart 20.00 uur   Gespreksgroep Kerk Anders (bij Ingrid Roozendaal, 

 Singelstraat 6)  
vrijdag 24 maart 20.00 uur   Benefietconcert t.b.v. Multiple Sclerose (MS) 

 Vereniging Nederland (Grote Kerk) 
dinsdag 28 maart 20.00 uur     Contactbijeenkomst, (zie stukje huisbijeenkomsten)  
woensdagmorgen 29 maart 10.15 uur, Contactbijeenkomst (zie stukje                                    
                                                   huisbijeenkomsten 
woensdagmorgen 5 april 10.00 uur Gespreksgroep Geloven en Leven (Rehoboth) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bericht van Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg 
 
In het jaar 2013 is Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg opgericht 
vanuit de kerken. Nu zijn we voor het vierde jaar actief. Afgelopen jaar zijn 24 
cliënten in contact gekomen met Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en 
Muiderberg. In 2015 waren dat 15 cliënten.  
 
Door het toenemende aantal cliënten hebben we meer maatjes opgeleid. De 
opleiding en training van de maatjes kost geld. Afgelopen najaar hebben we bij de 
kerken van Weesp, Muiden en Muiderberg om een bijdrage gevraagd. Hartelijk 
dank voor de bijdrage. 
 
Wanneer een cliënt bij Schuldhulpmaatje voor hulp komt, is er eerst een intake 
gesprek met de coördinator. De coördinator koppelt een maatje aan de cliënt. 
Gemiddeld één keer per week hebben de cliënt en het maatje contact. De eerste 
bezoeken zullen de cliënt en het maatje de financiële situatie verkennen en alle 
schulden rangschikken. Dan komt de grote puzzel. Het maatje en de cliënt 
bekijken welke schulden het belangrijkst zijn om als eerst af te lossen. Deze 
worden geprobeerd als eerste af te lossen. Er wordt contact gezocht met 
schuldeisers. Hiermee wordt geprobeerd om betalingsregelingen te treffen. 
Langzaam wordt er geprobeerd om de cliënt schuldenvrij te krijgen. Dit alles in 
samenwerking met het maatje. De bedoeling is uiteindelijk dat de cliënt financieel 
zelfstandig wordt. 
 
Het traject van een cliënt kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Toch 
is het niet altijd mogelijk voor Schuldhulpmaatje om een cliënt te helpen. De wil 
van een cliënt ontbreekt, door verslaving is alleen maar financiële hulp te kort of de 
situatie is te complex. Toch lukt het Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en 
Muiderberg om de trajecten bij 2 op de 3 cliënten positief af te sluiten.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Willem Nell, 
 
secretaris Schuldhulpmaatje Weesp, 
Muiden en Muiderberg 

 
 
 

 



 
 

Activiteitencommissie 
 
De serie Proefkamermuziekconcerten krijgt in mei weer een vervolg; in de 
toekomst leest u meer daarover. Maar in maart en april is er ook weer veel moois 
te zien en te beluisteren: activiteiten met een ‘verhaal’. 
 

Op vrijdagavond 24 maart is er een Benefietconcert voor 
de Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland. 

 
Een mooie traditie houden we graag in stand! 
Jaarlijks organiseert Muziekvereniging Crescendo Muiden in samenwerking met 
onze Activiteitencommissie een benefietconcert in de kerk. In 2017 staat dit 
concert in het teken van de MS Vereniging Nederland. Deze vereniging verzorgt 
lotgenotencontact, informatieverstrekking en belangenbehartiging voor mensen 
met MS en de betrokkenen om hen heen. Men zorgt voor onmisbare 
ondersteuning bij vragen en problemen. Zoiets kan niet zonder de benodigde 
financiële middelen en om daaraan bij te dragen wordt dit concert gegeven. De 
fanfare en opleidingsorkest Toetti van Crescendo met dirigent Karel Jongerling 
nemen een verrassende invulling van een deel van het programma voor hun 
rekening. 
Daarnaast zullen De Meiden van de Kade onder leiding van dirigent Vincent de 
Lange de kerk vullen met liederen over de wrede zee, het zware zeemansleven, 
verre havens en heimwee, maar ook met vrolijke, bekende liedjes over het water. 
Alle muzikanten en zangeressen musiceren deze avond met hart en ziel voor dit 
goede doel. Hopelijk komen er veel luisteraars genieten van het concert en dragen 
zij – met de aanschaf van hun entreebewijs en consumpties – bij aan een 
prachtige opbrengst voor de MS Vereniging! Iedereen treedt belangeloos op en de 
kerk is gratis beschikbaar, zodat elke eurocent naar dit goede doel gaat. 
Het concert begint om 20.00 uur, maar een half uur eerder staan de deuren al voor 
u open en de koffie en thee klaar. De entreeprijs bedraagt € 5,-- per persoon en 
een consumptie kost, zoals altijd, € 1,50 per stuk. 

 

Komt ú ook luisteren? 
 

Vanaf eind april is er een expositie van bijzondere (en bijzonder mooie) foto’s. 
Tijdens de zaterdagopenstellingen kunt u ervan genieten. Een volgende keer 
schrijf ik meer hierover. Maar eerst … graag tot ziens op 24 maart! 
 

 
Namens de Activiteitencommissie,  
Anja van Capelle 

 
 



 
 

Concert aan Zee 
Op zondag 12 maart om 15.00 uur is er weer  “Concert aan Zee” in Kerk aan Zee 
in Muiderberg met 7 dwarsfluit spelende dames. Emily Beynon, eerste fluitiste van 
het Concertgebouworkest komt met 6Sense, een gezelschap van 6 professionele 
musici die u tezamen alle klankkleuren van de dwarsfluit laten horen. Lees meer 
op www.concertaanzee.com. 

Het programma:                                                                                                           
Johan Sebastian Bach(1685–1750) Toccata con Fuga in D-klein BWV 565 (1703))                                                                               

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) Il Barbiere di Siviglia (1816) 

Ian Clarke – 1964 Walk like this (2003) 
                                                                                                                                              
Antonin Dvořák (1841 – 1904) Slavische Dans opus 72 (1886) 

Franz Schubert (1797 – 1828) Strijkkwintet in C-Groot, D956 (1828) 
deel 1. Allegro ma non troppo 

pauze  

Wil Offermans – 1957 Luna y sierra (2000) 

Joseph Bodin de Boismortier (1689 -1755) Concert in b-klein op.14 no.4 

Ian Clarke 1964 Within (2003) 

Claude Debussy (1862 – 1918) Prélude à l’après-midi d’un faune  (1891-1894) 

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) Wilhelm Tell ouverture (1829) 

Kaarten voor het concert kunt u bestellen op de vernieuwde site 
www.concertaanzee.com voor € 15,- per stuk. Met de komst van de vernieuwde 
site is niet alleen het bestellen makkelijker geworden, u kunt nu ook al kaarten 
voor de volgende 2 concerten van dit seizoen bestellen.  

Voorverkoop in Muiderberg bij Verswinkel Frank Oudshoorn, Dorpsstraat 29.  
Aan de kassa is de prijs per kaartje €17,50. Koffie en thee in de pauze zijn 
inbegrepen. Na afloop kunt u onder het genot van een glas wijn van gedachten 
wisselen met elkaar en de musici. 
  
Wij hopen u te verwelkomen op 12 maart, de muziekenthousiastelingen van de 
Stichting Vrienden van Kerk aan Zee,www.concertaanzee.com  
Luc Runderkamp, Anneke Haarsma, Henk van der Veen,Pieter Jan Meindertsma 
 

http://www.concertaanzee.com/
http://www.concertaanzee.com/


 
 

Vraag 1. Musici stel je graag even kort voor aan de bezoekers. 
Emily: Ik kom oorspronkelijk uit Wales en ben in juni 1995 naar Nederland verhuisd 
toen ik de solofluit baan heb gewonnen bij het Concertgebouworkest. Vanaf de 
allereerste keer dat ik in een orkest heb gespeeld (toen ik 12 was) wist ik dat ik dat in 
ieder geval “veel meer wilde gaan doen in mijn leven"… hoewel ik toen niet eens wist 
dat het een “echte baan” was!! Dus ik voel me enorm gelukkig en vereerd om zo’n 
droombaan te hebben en ik hou enorm van het leven in Nederland! Verder hou ik 
enorm van reizen en als musicus op tournée heb ik de gelukkig mogelijkheid om veel 
van de wereld te mogen zien! 6Sense bestaat uit 6 jonge dames, de meesten net 
afgestudeerd van het conservatorium. Opgericht in 2015 hebben we al veel bijzondere 
concerten mogen geven. Onder andere in Rome, Genève, op het grachtenfestival en 
op radio 4. We willen de fluit een jong en fris imago geven, dit doen we door met veel 
enthousiasme onze eigen bewerkingen te spelen. 
  
Vraag 2. Jullie spelen alle 7 fluit. Tijdens het concert zullen jullie meerdere soorten fluit 
gebruiken. Kun je ons daar wat meer over vertellen? We zullen op 12 maart fluiten van 
4 verschillende maten en karakters bespelen; de lichtvoetige (soms een beetje 
brutaal!) piccolo, natuurlijk ook de “standard C fluit” maar we gaan ook de diepte in 
met de ’sexy’ altfluit en de wat sombere en sobere basfluit! 
 
Vraag 3. 6Sense komt voort uit de (door Emily Beynon opgerichte) Nederlandse Fluit 
Academie. Kun je ons vertellen wat de Academie voor jullie heeft gedaan/betekend? 
Emily: In 2009 heb ik samen met Suzanne Wolff (ervaren zakenvrouw en amateur 
fluitiste) de Nederlandse Fluit Academie opgericht. Onze doel was (en is!) om 
Nederlandse middelbare scholieren te motiveren, stimuleren en inspireren om fluit te 
blijven spelen en het plezier van samen musiceren met elkaar te laten ervaren. 
Daarnaast, aan jonge net/bijna afgestudeerde internationale professionals (die een 
fulltime fluit studie hebben gedaan) bieden wij twee cursussen om extra verdieping en 
verbreding te geven in die eerste, vaak onzekere en kwetsbare jaren na het eind van 
hun studie. Inmiddels bieden we ook cursussen aan voor nóg jongere fluitisten (vanaf 
9 jaar), maar ook voor vluchtelingen kinderen, fluitdocenten en ook zelfs voor ouders!  
We hebben ook ons eigen ensemble, het Neflac Ensemble, dat 6 concerten per jaar 
geeft. 6Sense: De Neflac heeft ons als 6Sense eigenlijk samengebracht. Bijna 
allemaal hebben we wel één of meerdere keren aan een cursus van de Neflac 
meegedaan. Zo hebben we Emily leren kennen en is op haar initiatief 6Sense 
ontstaan. Nog steeds betekent de academie veel voor ons, Emily helpt ons op 
muzikaal gebied en Suzanne Wolff geeft regelmatig advies over de zakelijke kant van 
het runnen van een ensemble.  
Vraag 4. Wat mogen de bezoekers van het concert verwachten? 
Een boeiend programma met een mengsel van origineel voor fluit geschreven werken 
en ook verassende bewerkingen (gemaakt door de dames van 6Sense zelf!) waarin 
alle verschillende kanten, karakters en kleuren van de fluit aan bod komen! 
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Kyriakon IX:   een contra-reformatorische plek  
                             om in te schuilen  

 
Wanneer de katholieke kerk zich realiseert hoe zeer de reformatie de wereld heeft 
veranderd, mobiliseert het Concilie van Trente (1545-’63) krachten om verloren 
terrein te heroveren. Daarbij worden de beeldende kunsten en de architectuur 
dienstbaar gemaakt aan een christelijke propaganda. De voltooiing van de Sint 
Pieter in Rome laat het zelfvertrouwen zien waarmee de contra-reformatie zich 
presenteert. Michelangelo grijpt bij zijn ontwerp van de koepel van de St. Pieter terug 
op het Pantheon. De lichtbundel die in de Romeinse tempel het cyclische ritme van 
de kosmos verbeeldt, symboliseert in het ontwerp van Michelangelo het licht van de 
openbaring dat over het altaar valt.  

 

Pantheon Rome St. Pieter Rome 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Architectuur en omgeving 
 

 
Tussen 1656 en 1667 ontwerpt Bernini het plein voor de Sint Pieter. Vanaf 
de façade van de kerk kijken de beelden van Jezus, Johannes de Doper, en 
de apostelen uit over het perspectief dat de Sint Pieter met de Engelenburcht 
en de Tiber verbindt. In het midden van het plein staat een obelisk. Eens 
diende deze obelisk in het Circus van Nero als draaipunt voor wagenrennen.   
 

 
 

 
Thans fungeert  de Egyptische zuil als ontmoetingspunt van gelovigen die 
zich verzamelen om de zegen van de Heilige Vader te ontvangen. Door het 
plein af te zetten met een dubbele zuilenrij, roept Bernini het beeld op van 
een moederkerk die haar armen voor de gelovigen opent.                 BP. 
 

 
 

 
             


