
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,  

                              

Er zit muziek in de Bron! 

 

Donderdagavond 14 juli was er het druk bezochtte concert van (pop)koor Prestige. Het 

was prachtig! 

Ik denk dat ik namens alle 200 bezoekers spreek, voor herhaling vatbaar!  

Hierbij een foto die een goede impressie geeft van de avond. 

 

 

Zaterdagmiddag 16 juli 17.00 uur. 

 

Vanuit Engeland komt het Parmiter’s School Choir en Band  naar onze kerk. Zij doen een 

Europese toer en in Amsterdam zullen zij een concert verzorgen in de Bron. De groep 

bestaat uit ongeveer 35-40 personen en vormen een koor, orkest en zelfs een Big Band. 

 

Op het programma staan onder andere; 

Koor:  -    Wade in the Water, Don’t stop believing 

Orkest: -    Pirates of the Caribbean, Louis Armstrong Medley 

Big Band: -    Fly me to the moon, My girl 

Toegang is geheel gratis. Zie ook bijgaande flyer! U bent allen hartelijk welkom. 

 



 

 

Vanaf  woensdag 20 juli a.s. begint onze reeks met muziek in de Bron! 

U bent allen van harte uitgenodigd naar onze prachtige kerk te komen om te luisteren.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen dan kunt u, net als op zondag de reguliere 

kerkdiensten, deze bijeenkomsten ook volgen via kerkdienst gemist. De uitzending is 

daar op een later moment ook terug te zien. 

 

 

 

Voorlopige programmering “Muziek in de Bron”,  vanaf 20 juli 2022 

 

Woensdag  20 juli, 
13.00u 

Chris van der Veer Orgel, “van Sweelinck 
tot Bach” 

    

Woensdag 27 juli Nog niet bekend  

    
Woensdag 3 augustus, 

20.00u 

Divers Orgel+Trompet+clarinet 

    

Woensdag 10 augustus, 
13.00u 

Siem Huysman, Laura Frenkel Piano+ cello 

    

Woensdag 17 augustus, 
13.00u 

Martijn van Ginkel Piano 

    

Woensdag  24 augustus, 
13.00u 

Els Goosens, Laura Frenkel Viool, altviool en piano 

    

Woensdag 24 augustus, 
20.00u 

Chris van der Veer Orgel, 
verzoekprogramma 

 



 

De aanvangstijden zijn doorgaans op woensdagmiddag om 13.00 uur of op woensdagavond om  

20.00 uur . Per concertje zal dit nader worden bekend gemaakt. 

Na afloop krijgt u een kopje koffie of thee (gratis)  en kunt u nog even napraten. Bij goed weer buiten 

op het plein, anders in onze sociëteit. Aan de uitgang zal een collecteschaal staan waar u geheel 
vrijblijvend kunt doneren voor de instandhouding van de muziekinstrumenten in de kerk.  

Indien gewenst kunt u ook geld overmaken op rekeningnummer NL78INGB0000461209 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, onder vermelding van donatie muziek. 

Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld! 

Voor opmerkingen, vragen of opgeven van verzoeknummers kunt u mij bereiken via de mail:  

 Chris van der Veer, beheerder@kerkdebron.org 

 

Voor woensdag aanstaande, 20 juli, is het programma getiteld; 

Van J.P.  Sweelinck tot J.S. Bach 

 

Vooral muziek dus uit 16e en 17e eeuw. 

Ik hoop u allen te zien bij (een van) deze muziek evenementen. 
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