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Aan de kinderen en ouders van Kinder- en Tienerkoor “De Horizon”.  

 

 

We zijn druk bezig met de repetities voor ons Paasconcert op “Stille zaterdag” 20 april. 

 

Nieuw Lid 

We heten Sarah Lagerweij van harte welkom bij de kids. Fijn dat je er bent. We hopen 

dat je veel plezier beleeft op koor. 

 

Bubbelen met de Dopper:  

De volgende data zullen we zingen met de Dopper:  

- Donderdag 23 mei 

 

 

 

 

Paasconcert 

Op “Stille zaterdag” 20 april geven we i.s.m. “Soli Laus Deo” uit Barneveld o.l.v. Ton 

Burgering een “Paasconcert” in de Oude Kerk te Lunteren. De generale repetitie zal zijn 

op dinsdag 16 april om 18:15-19:15 uur (kids), 18:45-20:15 uur (tieners) in de Oude Kerk 

te Lunteren. De repetitie van donderdag 18 april komt hiermee te vervallen. 

 

Het concert begint om 19:30 uur, de kerk gaat open om 19:00 uur. We verwachten jullie 

om 17:15 uur bij de Oude Kerk. We hebben dan eerst een fotoshoot als Yessskoren door 

Anniek Thomassen. 

Om 18:00 – 19:00 uur zingen we in. Zorg dat je van tevoren hebt gegeten. En graag thuis 

allemaal even bubbelen en een appeltje eten! 

 

Dresscode kids en tieners: blauw/wit/spijker 

 

We zingen de volgende liederen. Oefenen jullie thuis ook nog even? 

Kinderen: 

- Je krijgt geen spijt 

- Lieve Here Jezus 

- Het is onbegrijpelijk 

- Zing met mij 

Tieners: 

- Via Dolorosa 

- Agnus Dei 

- Halleluja, Christ is risen 
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Kinderen en Tieners: 

- Wacht maar af 

- Jezus alleen / Hij is de rots 

 

 

 

Slotconcert 

Op vrijdag 14 juni geven we een slotconcert i.s.m. koor “Esperanza” o.l.v. Bernhard 

Slijkhuis. Verdere informatie volgt t.z.t. 

 

Noteert u alle belangrijke data vast in uw agenda? 

 

 

AGENDA: 

 

Di 16 april: generale repetitie in de Oude Kerk te Lunteren 

Do 18 april: GEEN koor 

Za 20 april: Paasconcert in de Oude Kerk te Lunteren 

Do 25 april: meivakantie  

Do 2 mei: meivakantie  

Do 30 mei: Hemelvaart geen koor 

Vr 14 juni: Slotconcert met “Esperanza” 

 

Muzikale groeten van Henriëtte, Joke & Kristel 


