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U BENT WELKOM!

Opzet lunchconcerten in een notendop. 
De lunchconcerten vinden in principe plaats op de 
laatste zondag van de maand en beginnen meest-
al om 12.00 uur. De concerten zijn gratis en duren 
ongeveer een uur. 
Ter dekking van de onkosten wordt na afloop van 
het concert een collecte gehouden. Ook kunt u do-
naties overmaken naar: Wijkkas Koningskerk, inzake 
Lunchconcerten, NL11 INGB 0008 7741 51. 
Van harte hopen we weer gauw terug te kunnen 
naar de vertrouwde vorm met een boterhammetje 
vooraf en een hapje en een drankje na afloop zon-
der beperkingen door Corona. 

Waarom (gratis) lunchconcerten? 
We willen als wijkgemeente ‘De Open Hof’ een gast-
vrije kerk zijn met lage drempels. In de lunchcon-
certen, de High Tea en ook in de vieringen iedere 
zondag om 10.00 uur, komt deze visie rond gastvrij-
heid en lage drempels terug. 

Waar worden de lunchconcerten georganiseerd?
De Koningkerk staat op de hoek van de Bruijnings 
Ingenhoeslaan en de Koningin Julianalaan in Voor-
burg. De kerk is goed bereikbaar. Bus 23 en tram 2 
stoppen voor de deur en het station Laan van NOI 
ligt op loopafstand. Voor wie met de auto wil ko-
men: op zondag kunt u bij de kerk gratis parkeren.      

Zwaan kleef aan
We stellen het erg op prijs als u familie en vrienden 
uitnodigt om mee te gaan naar de concerten. Actue-
le informatie kunt u vinden op:
www.muziekindekoningkerk.nl
  
We wensen u een mooi muzikaal jaar.

De commissie “Muziek in de Koningkerk”
Boven v.l.n.r.  Theo Nijenhuis, Andrew Wright, Relie de 
Carpentier, Wim Keijzer, Thea Nijenhuis, Rita Bakker. 
Onder v.l.n.r.:  Gert Jan van Steenbrugge, Ali den 
Heijer, Toos Smits en Iet de Lange.



20 februari 2022, 12.00 uur:
Francesco Mastromatteo, cello

28 november 2021, 12.00 uur: 
James Oesi en Andrew Wright

24 april 2022, 14.30 uur:
Koningsconcert

31 oktober 2021, 12.00 uur:
Duo Duinenberg 

27 maart 2022, 12.00 uur:
Passieconcert

19 december 2021, 12.00 uur: 
Joe Puglia en Andrew Wright

29 mei 2022, 12.00 uur:
Jonge mensen op het concertpodium

30 januari 2022, 12.00 uur: 
Open podium

26 juni 2022, 12.00 uur:
het Voorburgs Vocaal Ensemble

Een paar jaar geleden heeft 
de Italiaanse cellist Francesco 
Mastromatteo ons allemaal 
geboeid met een gevarieerd 
concert. Hij komt graag nog 
eens terug met een uitste-
kend en artistiek programma 
met muziek van Mendelssohn 
en Beethoven, i.s.m. Andrew 
Wright (piano)

In de lunchconcerten van no-
vember en december staat 
de componist Bach in de 
spotlights. Op deze eerste 
adventszondag hebben we 
een gevarieerd en ook pas-
send programma met James 
Oesi (contrabas) en Andrew 
Wright (piano). 
www.jamesoesi.com

Het Open Podium: een 
mooie kans voor muzi-
kale talenten om zelf 
mee te doen! Je kunt je 
opgeven via het contact-
formulier op de website 
www.muziekindekoning-
kerk.nl.

In ieder geval werken Helmi Verhoeven, Marian Noever, het 
dagkoor o.l.v. Marijke van Klaveren en het dubbelblaaskwin-
tet Pedlev o.l.v. Peter le Feber mee.

Een week voor kerst 
sluiten we 2021 af 
met een lunchcon-
cert rond Bach door 
Joe Puglia (viool) 
en Andrew Wright 
(piano en orgel).
www.josephpuglia.
com 

www.voorburgsvocaalensemble.nl 

Duo Duinenberg neemt u 
met Zuid-Afrikaanse gedich-
ten op muziek gezet mee 
op reis door Zuid-Afrika. 
Met natuurfoto’s van Koos 
van Niekerk op de beamer 
beleeft u de muziek en reis 
door Zuid-Afrika nog inten-
ser! www.duinenberg.nl

Met Pasen in het 
vooruitzicht verzorgt 
de Voorburgse Ora-
torium Vereniging
(VOV) o.l.v. Fiona 
Ellis, een mooi Pas-
sieconcert. 
Op het programma 
staan o.a. delen uit de Matthäus Passion van Bach en de 
Messiah van Händel. www.vov-voorburg.nl

Een koninklijk concert 
verzorgd door de 
Bouw- en Infra Harmo-
nie o.l.v. Dick
Teunissen i.s.m. 
Andrew Wright. Uitge-
voerd wordt het prach-

tige ‘Pianoconcert in A mineur’ van Grieg. Daarnaast zijn 
o.a. te horen  ‘André Rieu in concert’ en ‘Halleluja’ van 
Leonard Cohen. www.bouw-eninfraharmonie.nl

Dit concert wordt ver-
zorgd door de piano-
leerlingen van Andrew 
Wright. U kunt genieten 
van hun kunnen en zij 
doen podiumervaring 
op. Een concert voor de 
hele familie. 

De serie lunchcon-
certen 2021-2022 
wordt (traditiege-
trouw) afgesloten
door één van de 
beste koren uit de 
wijde omgeving: het 
Voorburgs Vocaal 
Ensemble o.l.v. Ma-
rijke van Klaveren

26 september 2021, 12.00 uur: 
Jubileum pianorecital Andrew Wright 

Feest! Andrew Wright is deze maand 
10 jaar als cantor-organist aan de 
kerkgemeenschap De Open Hof 
verbonden. De jubilaris verzorgt een 
jubileumconcert met een programma 
genaamd “Bal masqué”. Naast de ”Suite 
Bergamasque” van Claude Debussy en 
“Carnaval op. 9” van Robert Schumann 
beleeft het stuk “Mascarades” van Roel 
van Oosten zijn première.


