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We waren goed voorbereid op het kerstconcert. Daags 
na het verzenden van de vorige nieuwsbrief ontvingen 
we al diverse reserveringen voor één van de twee 
uitvoeringen. (Logisch, liefhebbers wilden de kans op 
een ouderwets concert niet missen, zeker nu het aantal 
plaatsen zo beperkt is.)   
We hebben via de gemeente aan de Veiligheidsregio 
West-Brabant de vraag voorgelegd of het concert in de 
geplande vorm kan plaatsvinden (je weet maar nooit 
met zoveel tegenstrijdige regels). Helaas moeten we ons 
kerstconcert annuleren, omdat het ‘een gevaar vormt 
voor de publieke gezondheid’. We leven in rare tijden. 
We hopen dat ieder in eigen kring, ondanks alles, een 
heerlijke kerst beleeft in het besef, dat veel ons kan 
worden afgenomen, maar nooit ons innerlijk geluk en 
onze hoop. Houd moed! 

Hopelijk tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

 
 

K o m t   a l l e n   t e z a m e n  ?   

 

“Het traditionele Kerstconcert wordt tweemaal uitgevoerd, 
zodat toch veel liefhebbers dit kunnen bijwonen. (Wie weet 
is het wel een intensere ervaring, met slechts twintig mensen 
per keer.) 
Voor de eerste uitvoering om 13.30 uur zijn nog ‘voldoende’ 
plaatsen, voor die van 15.30 uur nog enkele. “ 
 

Dat was de tekst die we eigenlijk wilden hanteren. Nu deze 
sfeervolle bijeenkomsten niet doorgaan, proberen we er een 
Nieuwjaarsconcert van te maken. Dat is immers ook een 
goede traditie in d’Engelenburgh. Op 31 januari zal dit dan 
plaatsvinden met dezelfde bezetting: de sopranen Ellen 
Deelen, Jet Hogen Esch en bariton Jeroen van Staveren, 
begeleid door pianist René van Assche. Het door ons reeds 
aangeschafte kerstpresentje krijgen bezoekers  dan alsnog 
uitgereikt.  
 

Tijdens de pauze (u wordt op uw plaats bediend dit keer) krijgt u wat lekkers bij de koffie/thee. Het belooft een fijne 
middag te worden. Een mooier begin van het jaar is nauwelijks denkbaar! De eerste uitvoering is om 13.30 uur , de tweede 
om 15.30 uur. maximaal 20 bezoekers per keer. (En alles onder voorbehoud.)   
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl). 

 

Geen Kerstdiner voor eenzamen 

Ook het Kerstfeest dat wij elke Tweede Kerstdag 
organiseren voor mensen die met Kerst alleen zijn, 
gaat niet door. We achten dat dan ook niet 
verantwoord, hoewel juist in deze tijd er een 
behoefte is om Kerst samen te beleven.  
De sfeervolle kamers blijven leeg dit jaar. We hopen 
dat ieder in zijn hart toch de boodschap van Kerst 
bewaart en een lichtje is in zijn of haar omgeving. 
Ondanks alles. 
 

Geen Huis van Sinterklaas 
Het Huis van Sinterklaas, eind november 
gepland in samenwerking met de stichting 
Sints Pietengedoe, is helaas niet 
doorgegaan. Aan de Sint lag het niet noch 
aan de Pieten. Ieder zal begrijpen waarom 
geen bezoekers ontvangen konden worden 
op het logeer-adres van de goedheiligman. 
Ontzettend jammer, voor de kinderen en 
voor de organisatoren, die er zoveel tijd en 
ideeën in hebben gestoken. Zou het 
volgend jaar lukken? 

N I E U W S    B R I E F 

 

Ontsteek uw lichtjes, houd vol 

mailto:engelenburgh@live.nl


 

LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: 
- als het allemaal lukt, dan trakteren we u op de 

volgende voorstellingen - 

 31 jan. Nieuwjaarsconcert 

 26 febr.  Open Podium 

 28 feb. Pianoduo Symbiosis 
Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans 
brengen hun nieuwe programma ‘Sonata of a day’. 

 27 maart Galaconcert Wouter Harbers 
Een avondconcert als in het theater met pianist 
Wouter Harbers. Een voorstelling met kaarslicht.  

 23 mei Jazz met Pinksteren 

Zou het lukken dat de amerikaanse jazzlegende 
Bram Wijnands weer een swingende pianovoorstel-
ling met ouderwetse jazz geeft? 

 30 mei Ida Pelliccioli 
Een traktatie uit Italië met een virtuoze pianiste.  

Het is bijna kerst en we 

herdenken de geboorte van 

Christus zo'n 2000 jaar 

geleden. Wanneer we geloven 

in de geboorte van de Zoon 

van God, dan geloven we ook 

in het vervolg, in Zijn 

terugkomst.  

Als de profeet Jesaja spreekt 

over de geboorte van Christus 

in Bethlehem als profetie, een 

profetie die in vervulling ging,  

dan geloven we ook in de vervulling van een andere profetie van hem, dat God een banier onder 

de heidenvolken opsteekt. Dat is met de stichting van de staat Israel in 1948 waarheid 

geworden. 

En dan geloven we ook dat al het andere zijn beslag zal krijgen. Dat is de hoop van Kerst 

en wij wensen ieder een zegenrijke kerst toe en de vervulling van uw hoop. 
 

Pelgrim Trio brengt ‘Lichtkind’  
Momenteel is het culturele aanbod noodgedwongen 
beperkt. Maar er is een lichtpuntje in donkere dagen: 
in de Trinitatiskapel in Dordrecht brengt het Pelgrim 
Trio de voorstelling Lichtkind, een lichtvoetig 
kerstverhaal omlijst door prachtige muziek van 
Beethoven, Tsjaikovski, Mason, Piazzolla en Vaughan 
Williams. Onze ‘eigen; pianiste Caecilia Boschman 
bespeelt de piano. Verder werken mee Marieke van 
Leeuwen (voordracht), Thea Rosmulder (klarinet) en 
Karin Dolman (viool/altviool). 
Zie https://zomerconcertendordrecht.nl/lichtkind/ 
voor data en reserveringen.  
 

 

Ellen voor een mozaïek in de kerk van Magdala (Israël), waarvan ze als het 
ware onderdeel wordt, bijna staande in het water. (N.a.v. Matth. 4 :18,19) 

https://zomerconcertendordrecht.nl/lichtkind/

	K o m t   a l l e n   t e z a m e n  ?
	Geen Kerstdiner voor eenzamen
	Geen Huis van Sinterklaas
	Ontsteek uw lichtjes, houd vol
	Pelgrim Trio brengt ‘Lichtkind’

