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Nieuwsbrief

Opmaak	nieuwsbrief:

zaterdag	13	april	2019	 Concert	in	de	IJsseldijkkerk	in	Krimpen	aan	den	IJssel	

za.	18	en	zo.	19	mei	2019	 Studieweekend	Vriendschap	in	Westelbeers	NrdB	

Zondag	9	juni	2019		 Optreden	mannenkwartet	in	de	Timmertuin,		
	 	 	 Kerkweg	106,	2825NA	Berkenwoude	

vr.	15	en	za.	16	nov.	2019	 Concerten	bij	kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude

Agenda

Tekstbijdragen:	Karin	Haighton-Goudri-

aan,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	Tineke	

Maatje,	Cees-Willem	van	Vliet.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twiUer:	@koorvriendschap	

info	direct:	
VoorziUer	Karin	Haighton-Goudriaan	
tel.	0625447432

Van de voorzitter
U	leest	in	deze	nieuwsbrief	over	twee	leden	die	al	25	jaar	lid	zijn	van	Vriendschap.	Ze	
hebben	beiden	een	funcXe	gehad	in	het	bestuur	en	zijn	nu	nog	steeds	acXef	in	diverse	
hoedanigheden.	Vlak	voor	de	Algemene	Ledenvergadering	werden	ze	gehuldigd	en	
Xjdens	die	avond	werd	duidelijk	dat	de	jubilarissen	qua	bezigheden	voor	de	vereniging	

geen	uitzondering	zijn.	Halverwege	de	agenda	kwam	namelijk	het	punt	'verslag	van	de	
diverse	commissies	ter	vergadering'	aan	de	orde.	In	een	koor	van	53	leden,	waarvan	6	
leden	de	dagelijkse	organisaXe	op	zich	hebben	genomen,	zijn	nog	veel	meer	mensen	
bereid	om	bij	te	dragen	aan	het	succes	dat	Vriendschap	al	is.	Ik	noem	u	een	oliebollen-
commissie,	die	geen	oliebollen	maakt,	maar	hoogwaardige	jams	en	chutneys	en	nog	
veel	meer,	om	geld	in	het	laatje	te	krijgen	om,	net	als	de	Sponsorcommissie,	onze	kaars-
lichtconcerten	weer	mogelijk	te	maken.	Ik	noem	u	een	muziekbibliotheekcommissie,	
die	niet	alleen	alle	parXturen	verzorgt,	maar	ook	de	repeXXeruimte	voor	aanvang	in-
richt.	Een	Perkouwse	marktcommissie	die	naast	een	welkome	ondersteuning	voor	de	
kas,	ook	een	verbinding	met	het	dorp	is,	waarin	wij	al	123	jaar	zetelen.	Een	archief-

commissie	die	poogt	structuur	aan	te	brengen	in	ons	overweldigende	archief.	En	de	pr-
commissie	die	de	nieuwsbrief	die	u	nu	leest	verzorgt,	maar	ook	de	publiciteit	rond	con-
certen	en	projecten	op	zich	neemt.	En	dan	hebben	we	ook	nog	een	jubileumcommissie,	
daarvan	hoort	u	later	meer.	Verrassend	is	het	dus	niet	dat	nieuwere	leden	zich	Xjdens	
de	vergadering	uitspraken	over	de	grote	betrokkenheid	en	daaruit	voortvloeiende	le-
vensvatbaarheid	van	Vriendschap.	
We	gaan	dit	jaar,	mede	dankzij	u,	Vrienden	van	Vriendschap,	samen	verder	naar	onze	
volgende	concerten	en	projecten	waarover	u	in	deze	nieuwsbrief	meer	leest	in	het	stuk	
van	onze	dirigent.	Ik	wens	u	veel	leesplezier	en	ontmoet	u	graag	op	13	april	in	de	IJssel-
dijkkerk.	

Karin	Haighton-Goudriaan	
Voorzi2er	van	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap

Via	deze	link	zijn	kaarten	te	reserveren	voor	het	
concert	van	13	april:	

hUp://www.ijsseldijkkerkconcerten.nl/concerta-
genda/icalrepeat.detail/2019/04/13/37/-/vriend-
schap-uit-berkenwoude.html.	

Uw	kaarten	liggen	bij	de	ingang	gereed.

Liszt,	Via	Crucis,	VI	staXe,	Veronica	gaat	naar	Jezus.	
Bewerkte	koraal	van	Bach:	
”Oh	Haupt	voll	blut	und	wunden”



 

Kaarslichtconcerten		
“The	Woman's	Voice”	

Als	je	de	muziekgeschiedenis	bekijkt	van	de	
afgelopen	1.000	jaar	lijkt	het	alsof	alleen	de	
mannen	componeerden.	Maar	de	muziek	
van	de	toondichteressen	van	het	afgelopen	
Kaarslichtconcert	bewijst	het	tegendeel.	

Dat	de	muziek	van	Hildegard	von	Bingen	na	
1000	jaar	nog	overeind	staat	komt	door	de	
oorspronkelijke	schoonheid	van	de	pakkende	
melodieën.	

TERUGBLIK

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart

Hoefweg 205b, 2665 LB  Bleiswijk  |  088 - 4 111 888  |  www.wltm.nl

Úw regiomakelaar voor
het buitengebied!

WLTM
Westelijke Land- en Tuinbouw Makelaars
Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland
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IJsseldijkkerk,	IJsseldijk	232,	2922	BL	in	Krimpen	aan	den	IJssel



Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	zeUen. 

Jaargang	6	 	 	 Voorjaar	2017	 	 	 	 Pagina	3

Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap		
opgericht	1896

Nieuwsbrief

Jaargang	6	 	 	 Voorjaar	2017	 	 	 	 Pagina	6

Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap		
opgericht	1896

Nieuwsbrief NieuwsbriefGemengde	Zangvereniging	Vriendschap		
opgericht	1896

Jaargang	8	 	 	 Voorjaar	2019	 	 	 								Pagina	3Jaargang	8	 	 	 Voorjaar	2019	 	 	 	 Pagina	6

www.hofstede-optiek.nl

Van de Lessenaar
Muziek	van	de	SXlte	

‘De	essenXe	van	de	muziek	ligt	niet	in	de	
noten,	maar	in	de	rusten,’	schijnt	eens	een	
componist	gezegd	te	hebben.	Of:	niet	in	wat	
er	geschreven	is	maar	wat	er	achter	de	noten	
staat,	en	niet	in	wat	er	klinkt,	maar	in	wat	er	
niet	klinkt.	Dat	laatste	geldt	zeker	voor	de	
werken	van	Franz	Liszt,	de	grote	pianovirtu-
oos	uit	de	19e	eeuw	met	zijn	hals-	en	vooral	
vingerbrekende	toeren	die	pianisten	van	nu	
nog	het	vuur	na	aan	de	schenen	legt.	Het	
beroemde	Liszt	Pianoconcours,	dat	nog	iede-
re	drie	jaar	in	Utrecht	wordt	gehouden	(ko-
mende	ediXe	is	in	maart	2020),	is	er	het	
levende	bewijs	van.	

Aan	het	einde	van	zijn	leven	keerde	Franz	
Liszt	naar	binnen.	Hij	zegde	zijn	oude	leven	
als	gevierd	concertpianist	vaarwel	en	ging	in	
Rome	wonen.	De	oude	rokkenjager	liep	
voortaan	zelf	in	een	monnikenhabijt	en	werd	
spoUend	‘Abbé	Liszt’	genoemd.	Maar	hij	
bleef	componeren.	De	composiXes	die	hij	in	
die	jaren	schreef,	waren	voor	die	dagen	bij-
zonder	onbegrepen	en	visionair.	Zijn	korte	
pianowerk	‘Nuages	gris’	–	beslist	eens	beluis-
teren	–	was	bijvoorbeeld	een	zeer	vroegXjdi-
ge	aankondiging	van	het	verdwijnen	van	de	
tonaliteit	in	de	20e	eeuw,	en	wordt	tegen-
woordig	alom	gezien	als	een	sleutelwerk	in	
die	ontwikkeling.	De	muziek	heen	nauwelijks	

noten,	lijkt	richXngloos,	maar	is	daardoor	bij	
uitstek	vertolker	van	diepe	emoXes	als	ver-
slagenheid	en	verlatenheid.		

We	hebben	het	waarschijnlijk	vooral	aan	het	
pionierswerk	van	Reinbert	de	Leeuw	te	dan-
ken,	dat	de	laatste	jaren	Liszts	‘Via	Crucis’	
meer	en	meer	op	de	concertpodia	wordt	
gebracht.	Ook	dit	werk	kenmerkt	zich	door	
grote	leegte.	Liszt	schreef	het	werk	voor	het	
Romeinse	Colosseum,	waar	jaarlijks	op	Goe-
de	Vrijdag	de	kruisweg	wordt	gevierd,	14	
staXes,	waarbij	het	oude	amfitheater	wordt	
doorgelopen,	al	lezend,	mediterend	en	zin-
gend.	Het	heen	daar	uiteindelijk	nooit	ge-
klonken,	maar	nu,	bijna	anderhalve	eeuw	
later,	blijkt	het	het	ulXeme	serum	tegen	de	
jachXgheid	van	ons	bestaan.		

Op	uitnodiging	van	de	sXchXng	‘IJsseldijk-
kerkconcerten’	voert	Vriendschap	het	werk	
uit	op	13	april,	het	weekend	voor	Pasen.	
Jeroen	Liedorp	speelt	de	prachXge	en	indrin-
gende	pianoparXjen.	Het	programma	heb-
ben	we	‘Von	Liebe,	Nacht	und	Leiden’	ge-
doopt	en	bevat	verder	werken	van	Brahms,	
Rheinberger,	Lauridsen	en	Whitacre.	Met	die	
laatsten	wijzen	we	vast	vooruit	naar	ons	
najaarsprogramma,	maar	daarover	in	de	
volgende	nieuwsbrief	meer!	

Cees-Willem	van	Vliet,	dirigent	Vriendschap

De	muzen	waren	meisjes	en	de	jongens	
schreven	muziek.	Ondanks	achterstanden	
of	zelfs	tegenwerkingen	zijn	er	alXjd	
vrouwen	geweest	die	prachXge	muziek	
hebben	geschreven.	
De	Kaarslichtconcerten	van	17	en	18	
november	hebben	dit	zeer	duidelijk	ge-

maakt.	Dirigent	en	muzikaal	leider	was	
Cees-Willem	van	Vliet.	De	solisten	waren	
Jeroen	Liedorp	(piano),	Wendy	Roobol	
(sopraan)	en	Sanny	de	Jongh	(fluit).	

Tineke	Maatje
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25	jaar	bij	Vriendschap….	

Marianne	Rijkaart	en	Will	van	den	Berge	
werden	Xjdens	de	laatste	ledenvergadering	
in	het	zonnetje	gezet.	Reden?	Beiden	zijn	25	
jaar	lid	van	Vriendschap!	Daarom	ging	
Nieuwsbrief		met	hen	beiden	in	gesprek.	Al	
snel	wordt	duidelijk	dat	zowel	Marianne	als	
Will	al	heel	vroeg	zijn	gaan	zingen.	Will,	wier	
vader	dirigent	was	van	diverse	koren,	zorgde	
al	voor	een	vroege	muzikale	vorming.	Ook	
Marianne	had	al	bij	diverse	koren	gezongen,	
maar	had	het	daar	eigenlijk	niet	naar	haar	
zin.	Via	Riet	van	Wijngaarden	kwam	zij	bij	
Vriendschap	terecht	en	daar	heen	zij	nooit	
spijt	van	gehad.	En	Will	die	o.a.	door	de	
nonnen	verder	muzikaal	werd	geschoold	en	
ook	op	het	Erasmuskoor	ging	zingen		kwam	
via	leden	van	Vriendschap	,	Leny	en	Adri	bij	
het	koor	terecht;	lekker	dichtbij	huis	en	een	
fijn	klassiek	koor,	zoals	Will	het	verwoordt.		
Zowel	Will	als	Marianne	hebben	het	koor	in	
de	loop	van	de	jaren	sterk	zien	veranderen.	
Van	een	echt	dorpskoor	naar	een	groot	regi-
onaal	koor	dat	ook	nog	eens	een		kwaliteits-
slag	heen	gemaakt.	De	Xjd	dat	Marianne	
Xjdens	de	repeXXes	haar	lessen	kon	voorbe-
reiden	(	zij	werkt	in	het	onderwijs)	is	echt	
wel	voorbij	!		De	meer	professionele	manier	

van	repeteren	en	lesgeven	hebben	wel	het	
een	en	ander	veranderd.	Dat	heen	natuurlijk	
ook	te	maken	met	de	komst	van	dirigent	
Cees-Willem	van	Vliet,	die	naar	nieuwe	mu-
zikale	uitdagingen	zocht.	Dat	was	in	het	be-
gin	best	wel	wennen.		Will	en	Marianne	
hebben	trouwens	ook	nog	jaren	in	het	be-
stuur	van	Vriendschap	gezeten,	Will	als	voor-
ziUer	en	Marianne	als	secretaris.	

Veranderd	is	ook	het	repertoire,	zo	ervaren	
beide	dames.	Van	het	klassieke,	tradiXonele	
programma,	naar	meer	uitdagende	en	geva-
rieerde	keuze	van	stukken	en	componisten.	
Maar	wel	klassiek.		Dat	vraagt	ook	meer	van	
de	koorleden,	maar	is	ook	erg	leuk	om	te	
doen.	Wat	gebleven	is,	is	de	gezelligheid	en	
vriendschap.	Wat	is	er	leuker	dan	samen	te	
zingen?	En		ook	de	openheid	van	het	koor.	
Nieuwe	leden	worden	snel	opgenomen		en	
voelen	daardoor	ook	echte	binding	met	het	
koor,	zo	ervaren	Will	en	Marianne	dit	in	ie-
der	geval.	Echte	toekomstwensen	hebben	de	
jubilarissen	niet	of	het	zou	verdere	verjon-
ging	moeten	zijn.	Maar	veel	groter	hoen	het	
koor	van	hen	niet	te	worden.	Je	moet	elkaar	
nog	wel	blijven	kennen.	Jammer	ook	dat	het	
kinderkoor	gestopt	is.	Maar	wie	weet	komt	
dat	weer	eens	van	de	grond.		

Kennis maken met………

Marianne	en	Will,	twee	enthousiaste	leden	
die	al	heel	wat	jaren	meezingen	en	het	nog	
steeds	met	veel	plezier	doen	en	iedere	
woensdag	graag	naar	de	Zwaan	komen	om	
samen	te	zingen,	want	dat	is	toch	wel	heel	

erg	fijn,	zo	vinden	beiden.	En…..	zoals	Will	
het	onder	woorden	bracht:		”Vriendschap	is	
uit	de	knop	gekomen	en	is	een	hele	mooie	
bloem	geworden!”	
Tjabel	Nieuwenhuizen	
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Van de Lessenaar
Muziek	van	de	SXlte	

‘De	essenXe	van	de	muziek	ligt	niet	in	de	
noten,	maar	in	de	rusten,’	schijnt	eens	een	
componist	gezegd	te	hebben.	Of:	niet	in	wat	
er	geschreven	is	maar	wat	er	achter	de	noten	
staat,	en	niet	in	wat	er	klinkt,	maar	in	wat	er	
niet	klinkt.	Dat	laatste	geldt	zeker	voor	de	
werken	van	Franz	Liszt,	de	grote	pianovirtu-
oos	uit	de	19e	eeuw	met	zijn	hals-	en	vooral	
vingerbrekende	toeren	die	pianisten	van	nu	
nog	het	vuur	na	aan	de	schenen	legt.	Het	
beroemde	Liszt	Pianoconcours,	dat	nog	iede-
re	drie	jaar	in	Utrecht	wordt	gehouden	(ko-
mende	ediXe	is	in	maart	2020),	is	er	het	
levende	bewijs	van.	

Aan	het	einde	van	zijn	leven	keerde	Franz	
Liszt	naar	binnen.	Hij	zegde	zijn	oude	leven	
als	gevierd	concertpianist	vaarwel	en	ging	in	
Rome	wonen.	De	oude	rokkenjager	liep	
voortaan	zelf	in	een	monnikenhabijt	en	werd	
spoUend	‘Abbé	Liszt’	genoemd.	Maar	hij	
bleef	componeren.	De	composiXes	die	hij	in	
die	jaren	schreef,	waren	voor	die	dagen	bij-
zonder	onbegrepen	en	visionair.	Zijn	korte	
pianowerk	‘Nuages	gris’	–	beslist	eens	beluis-
teren	–	was	bijvoorbeeld	een	zeer	vroegXjdi-
ge	aankondiging	van	het	verdwijnen	van	de	
tonaliteit	in	de	20e	eeuw,	en	wordt	tegen-
woordig	alom	gezien	als	een	sleutelwerk	in	
die	ontwikkeling.	De	muziek	heen	nauwelijks	

noten,	lijkt	richXngloos,	maar	is	daardoor	bij	
uitstek	vertolker	van	diepe	emoXes	als	ver-
slagenheid	en	verlatenheid.		

We	hebben	het	waarschijnlijk	vooral	aan	het	
pionierswerk	van	Reinbert	de	Leeuw	te	dan-
ken,	dat	de	laatste	jaren	Liszts	‘Via	Crucis’	
meer	en	meer	op	de	concertpodia	wordt	
gebracht.	Ook	dit	werk	kenmerkt	zich	door	
grote	leegte.	Liszt	schreef	het	werk	voor	het	
Romeinse	Colosseum,	waar	jaarlijks	op	Goe-
de	Vrijdag	de	kruisweg	wordt	gevierd,	14	
staXes,	waarbij	het	oude	amfitheater	wordt	
doorgelopen,	al	lezend,	mediterend	en	zin-
gend.	Het	heen	daar	uiteindelijk	nooit	ge-
klonken,	maar	nu,	bijna	anderhalve	eeuw	
later,	blijkt	het	het	ulXeme	serum	tegen	de	
jachXgheid	van	ons	bestaan.		

Op	uitnodiging	van	de	sXchXng	‘IJsseldijk-
kerkconcerten’	voert	Vriendschap	het	werk	
uit	op	13	april,	het	weekend	voor	Pasen.	
Jeroen	Liedorp	speelt	de	prachXge	en	indrin-
gende	pianoparXjen.	Het	programma	heb-
ben	we	‘Von	Liebe,	Nacht	und	Leiden’	ge-
doopt	en	bevat	verder	werken	van	Brahms,	
Rheinberger,	Lauridsen	en	Whitacre.	Met	die	
laatsten	wijzen	we	vast	vooruit	naar	ons	
najaarsprogramma,	maar	daarover	in	de	
volgende	nieuwsbrief	meer!	

Cees-Willem	van	Vliet,	dirigent	Vriendschap

De	muzen	waren	meisjes	en	de	jongens	
schreven	muziek.	Ondanks	achterstanden	
of	zelfs	tegenwerkingen	zijn	er	alXjd	
vrouwen	geweest	die	prachXge	muziek	
hebben	geschreven.	
De	Kaarslichtconcerten	van	17	en	18	
november	hebben	dit	zeer	duidelijk	ge-

maakt.	Dirigent	en	muzikaal	leider	was	
Cees-Willem	van	Vliet.	De	solisten	waren	
Jeroen	Liedorp	(piano),	Wendy	Roobol	
(sopraan)	en	Sanny	de	Jongh	(fluit).	

Tineke	Maatje



 

Kaarslichtconcerten		
“The	Woman's	Voice”	

Als	je	de	muziekgeschiedenis	bekijkt	van	de	
afgelopen	1.000	jaar	lijkt	het	alsof	alleen	de	
mannen	componeerden.	Maar	de	muziek	
van	de	toondichteressen	van	het	afgelopen	
Kaarslichtconcert	bewijst	het	tegendeel.	

Dat	de	muziek	van	Hildegard	von	Bingen	na	
1000	jaar	nog	overeind	staat	komt	door	de	
oorspronkelijke	schoonheid	van	de	pakkende	
melodieën.	

TERUGBLIK

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart
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IJsseldijkkerk,	IJsseldijk	232,	2922	BL	in	Krimpen	aan	den	IJssel
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Nieuwsbrief

Opmaak	nieuwsbrief:

zaterdag	13	april	2019	 Concert	in	de	IJsseldijkkerk	in	Krimpen	aan	den	IJssel	

za.	18	en	zo.	19	mei	2019	 Studieweekend	Vriendschap	in	Westelbeers	NrdB	

Zondag	9	juni	2019		 Optreden	mannenkwartet	in	de	Timmertuin,		
	 	 	 Kerkweg	106,	2825NA	Berkenwoude	

vr.	15	en	za.	16	nov.	2019	 Concerten	bij	kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude

Agenda

Tekstbijdragen:	Karin	Haighton-Goudri-

aan,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	Tineke	

Maatje,	Cees-Willem	van	Vliet.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twiUer:	@koorvriendschap	

info	direct:	
VoorziUer	Karin	Haighton-Goudriaan	
tel.	0625447432

Van de voorzitter
U	leest	in	deze	nieuwsbrief	over	twee	leden	die	al	25	jaar	lid	zijn	van	Vriendschap.	Ze	
hebben	beiden	een	funcXe	gehad	in	het	bestuur	en	zijn	nu	nog	steeds	acXef	in	diverse	
hoedanigheden.	Vlak	voor	de	Algemene	Ledenvergadering	werden	ze	gehuldigd	en	
Xjdens	die	avond	werd	duidelijk	dat	de	jubilarissen	qua	bezigheden	voor	de	vereniging	

geen	uitzondering	zijn.	Halverwege	de	agenda	kwam	namelijk	het	punt	'verslag	van	de	
diverse	commissies	ter	vergadering'	aan	de	orde.	In	een	koor	van	53	leden,	waarvan	6	
leden	de	dagelijkse	organisaXe	op	zich	hebben	genomen,	zijn	nog	veel	meer	mensen	
bereid	om	bij	te	dragen	aan	het	succes	dat	Vriendschap	al	is.	Ik	noem	u	een	oliebollen-
commissie,	die	geen	oliebollen	maakt,	maar	hoogwaardige	jams	en	chutneys	en	nog	
veel	meer,	om	geld	in	het	laatje	te	krijgen	om,	net	als	de	Sponsorcommissie,	onze	kaars-
lichtconcerten	weer	mogelijk	te	maken.	Ik	noem	u	een	muziekbibliotheekcommissie,	
die	niet	alleen	alle	parXturen	verzorgt,	maar	ook	de	repeXXeruimte	voor	aanvang	in-
richt.	Een	Perkouwse	marktcommissie	die	naast	een	welkome	ondersteuning	voor	de	
kas,	ook	een	verbinding	met	het	dorp	is,	waarin	wij	al	123	jaar	zetelen.	Een	archief-

commissie	die	poogt	structuur	aan	te	brengen	in	ons	overweldigende	archief.	En	de	pr-
commissie	die	de	nieuwsbrief	die	u	nu	leest	verzorgt,	maar	ook	de	publiciteit	rond	con-
certen	en	projecten	op	zich	neemt.	En	dan	hebben	we	ook	nog	een	jubileumcommissie,	
daarvan	hoort	u	later	meer.	Verrassend	is	het	dus	niet	dat	nieuwere	leden	zich	Xjdens	
de	vergadering	uitspraken	over	de	grote	betrokkenheid	en	daaruit	voortvloeiende	le-
vensvatbaarheid	van	Vriendschap.	
We	gaan	dit	jaar,	mede	dankzij	u,	Vrienden	van	Vriendschap,	samen	verder	naar	onze	
volgende	concerten	en	projecten	waarover	u	in	deze	nieuwsbrief	meer	leest	in	het	stuk	
van	onze	dirigent.	Ik	wens	u	veel	leesplezier	en	ontmoet	u	graag	op	13	april	in	de	IJssel-
dijkkerk.	

Karin	Haighton-Goudriaan	
Voorzi2er	van	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap

Via	deze	link	zijn	kaarten	te	reserveren	voor	het	
concert	van	13	april:	

hUp://www.ijsseldijkkerkconcerten.nl/concerta-
genda/icalrepeat.detail/2019/04/13/37/-/vriend-
schap-uit-berkenwoude.html.	

Uw	kaarten	liggen	bij	de	ingang	gereed.

Liszt,	Via	Crucis,	VI	staXe,	Veronica	gaat	naar	Jezus.	
Bewerkte	koraal	van	Bach:	
”Oh	Haupt	voll	blut	und	wunden”
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