Uitnodiging

Kerstconcert
Met samenzang
Donderdag
20 december 2018
Catharinakerk
Centrum Doetinchem
Kerk open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Toegang gratis

Iedereen welkom
M.m.v.
Koor:
Chr. gemengd koor Halleluja
O.l.v. Wilbert Berendsen
Orkest:
Christelijk orkest Sjamacha
O.L.V. Bert Wiltink
Orgel:
Joline Stockhorst (koor)
Erik Bakker (samenzang)
Piano:
Magdaleen Ebbers
Trompet:
Lukas Ebbers
Kerstboodschap:
Ds. M. Joosse
Organisatie: Gereformeerde Gemeente www.gergemdoetinchem.nl
Meer informatie: kerstzangavond@gergemdoetinchem.nl
Wilt u komen maar heeft u geen vervoer belt u met Gerrie, tel. 0314-344752.

KERSTCONCERT CATHARINAKERK DONDERDAG 20 DECEMBER 2018

Zangvereniging “Halleluja” Is een christelijk gemengde zangvereniging te Doetinchem en
is opgericht in 1934. Het is een koor voor jong en oud en kent zo’n 60 enthousiaste leden.
Sinds 2005 wordt het koor gedirigeerd door Wilbert Berendsen.
Christelijk orkest “Sjamacha” heeft op dit moment 13 enthousiaste leden die met veel
plezier 2 x per maand op vrijdagavond van 19.45 uur tot +/- 21.00 uur repeteren in De
Kruisbergkerk in Doetinchem. Regelmatig verlenen we onze medewerking aan concerten en
begeleiden we christelijk koor Halleluja bij een optreden. Ons repertoire is klassieke
muziek en christelijke liederen of bewerkingen.

Wilbert Berendsen, koordirigent, is beroepsmusicus en cantor-organist
van de Martinikerk te Doesburg waar hij de vaste bespeler is van het
monumentale Walcher-orgel. In 2015 werd hij benoemd tot Stadsorganist van
de gemeente Doesburg. Verder is hij dirigent van onder meer de Doetinchemse
Bachvereniging. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland.
Joline Stockhorst, organist, is geboren op 12 januari
1976 in Vrouwenpolder. Op 12-jarige leeftijd begon zij met orgellessen
bij de plaatselijke kerkorganist. Later heeft ze nog lessen gehad van
een muziekleraar op het HBO. Op 18 jarige leeftijd is zij kerkorganiste
geworden in Oostkapelle. Ook begeleide ze daar af en toe het koor. Sinds
1997 is zij de vaste koororganist van het koor Halleluja. Alweer een
aantal jaren is zij kerkorganiste in Doetinchem. Zij speelt ook in het orkest Sjamacha.
Magdaleen Ebbers, Piano, zit al vanaf haar 10e levensjaar op de
pianokruk en volgde pianoles op de muziekschool in Doetinchem. Na een
eerste oriëntatie in de verschillende muziekstijlen koos Magdaleen voor
klassieke muziek en daar is ze nog steeds behoorlijk enthousiast over. Ze
is zanglid van ons koor, houdt erg van zingen, maar vindt het een leuke
uitdaging om het koor te begeleiden op de piano.

Lukas Ebbers Trompettist (1996) werd geboren in Recife (Brazilië). Sinds
1997 woont hij in Zelhem. Na het behalen van zijn AMV- diploma ging hij,
met de leeftijd van 11 jaar op trompetles bij de plaatselijke Chr. Harmonie
Prinses Juliana. Hij kreeg les van de koperdocent Sander Waamelink,
waarbij hij zijn HaFaBra diploma’s A t/m D heeft behaald. Naast spelen bij
de harmonie heeft hij ook ervaring opgedaan bij het Oost Gelders Symfonie
Orkest en fanfares in de regio. Dit jaar heeft hij een CD uitgegeven: The Trumpet Voice.
Ds. M. Joosse, Predikant, (1965) is sinds juni 2016 predikant van de
Gereformeerde Gemeente van Ede. Daarvoor diende hij sinds 2007 de
gemeente van Hendrik Ido Ambacht. Ds. Joosse is in 2003 toegelaten tot
de studie van predikant aan de Theologische School van de Gereformeerde
Gemeente in Rotterdam. Daarvoor was hij docent techniek op een middelbare
school. Dominee en mevrouw Joosse hebben 6 kinderen en 5 kleinkinderen.

