
* Samenzang van Psalmen in Israël
* Het Groot Christelijk reiskoor
Beide zangmomenten worden worden muzikaal begeleid
door Peter Wildeman & Joost van Belzen

Op zondag hoopt Ds. W. Silfhout voor te gaan.
Collecten: Jemima en Deputaatschap voor Israël
 

D.V. 28 mei t/m 5 (0f 2) juni 2018

Opgeven kan ook via: www.israelidoed.nl/psalmzangreis

Compleet verzorgde, 
luxe reis naar Israël!
Prijs 6-daagse reis € 950,-
Prijs 9-daagse reis € 1250,-

                            70 jaar staat Israël!
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Gestegen naar HJK9:
• Een muzikaal, vernieuwend       
   jongerenkoor
• Verbindt jongeren 
• Muziek met een boodschap

Nieuw! 
Leden van HJK9 

krijgen gratis 

lidmaatschap 

bij het Christelijk 

Reiskoor. 

              NIEUW: Seizoen 2018

Ook dit jaar ken iedereen mee 
met de HJK-reis. We gaan naar 
Israël , als lid van HJK mag je 

gratis meezingen met het christe-
lijkreiskoor.nl. Alleen de muziek-
map a € 10,= dien je te voldoen. 
De reis is voor deputaatschap 
Israël en Jemima. Je kunt je 
    opgeven voor de reis via 

www.zang-reizen.nl.
Als HJK-lid die meezingt met het 
reiskoor kan je je opgeven via 
info@hollandsjongerenkoor.nl. 

Optioneel is de buitenlandse reis 
naar Israël of de 2-daagse reis 
dichterbij huis (info volgt tzt op 

de site van het hjk).
BOEK DEZE REIZEN OP 

www.zang-reizen.nl of op 
www.hollandsjongerenkoor.nl

 Psalmen zingen 
       in Israël



Dirigent Peter Wildeman: 
Het HJK is een geweldig jongerenkoor, omdat het met 
name een Bijbelse boodschap vertolkt. Psalmbewerkingen, 
geestelijke liederen, klassieke nummers en elk jaar weer 
nieuwe bewerkingen. Zei Augustinus niet: ‘qui bene cantat 
bis orat’, oftewel:  ‘wie goed zingt, zingt dubbel’? Wij zeggen 
dan: ‘zingen is twee keer bidden’. Laten we deze intentie 
voor ogen houden!

De repetities vinden plaats in de volgende regio’s met de betreffende dirigenten (in de loop van het jaar komen de data van de 
repetities op de website van www.hollandsjongerenkoor.nl).

REGIO DIRIGENT

 Alblasserdam Mark Brandwijk

 Barneveld Mark Brandwijk

 Boskoop / Waddinxveen  Wilhelm Groenendijk

 Capelle a/d IJssel Wilhelm Groenendijk

 Elspeet / Nunspeet Gerrald Bronkhorst

 Genemuiden Cor Ploeg

 Goes Joost van Belzen

 Gorinchem Peter Wildeman

 Kesteren Wilhelm Groenendijk

 Lisse Mark Brandwijk

 Middelharnis Rik van der Veer

 Terneuzen Peter Wildeman

 Terwolde- de Vecht Gerrald Bronkhorst

 Tholen Mark Westdorp  

  

 

Pianist Mark Brandwijk:
Sinds het moment dat ik bij HJK betrokken ben, ervaar ik 
het koor altijd als een warm bad, als thuiskomen. Hoewel 
we uit hele land komen, vinden we elkaar bij het HJK 
verenigd in de muziek, gebaseerd op Gods Woord. Dit is 
elk jaar weer een verademing maar ook uitdaging. Ik ben 
blij dat we bij het HJK hard kunnen studeren en muzikale 
hoogtepunten kunnen beleven, maar het ook reuze gezel-
lig hebben.

Organist Joost van Belzen: 
Al vanaf het begin mag ik organist zijn van het Hollands 
Jongerenkoor. Dit vind ik een enorme eer. Elk jaar 
opnieuw geniet ik weer van de schitterende concerten die 
we met elkaar mogen geven. Wat is het bijzonder mooi 
om met zovelen samen te mogen zingen en te musiceren. 
Ik hoop dat we dit seizoen weer prachtige concerten met 
elkaar mogen geven en met elkaar mogen genieten van 
de prachtige Psalmen en liederen die we mogen zingen. 

Trompettist WIlhelm Groenendijk:
Het grootste jongerenkoor van Nederland dat zo 
gedreven en vol overgave zingt, dat is een groot 
plezier om op de trompet dit muzikaal te omlijsten. 
Na diverse projecten voelt ieder concert, repetitie 
of koorreis als een verjaardag: je komt altijd weer 
vrienden en bekenden tegen en het mooiste cadeau 
wat we elkaar geven is de muziek in zang en spel. 

Speel je een instrument dat 
past in een symfonische 
orkestbezetting? Dan kan je 
je aanmelden voor het HJO. 
Aanmelden kan door vóór 
1 januari 2018 een geluidsbe-
stand te sturen naar 
info@hollandsjongerenkoor.
nl. Vervolgens wordt er een 
selectie gemaakt door het 
bestuur en krijgt iedereen een 
reactie op zijn / haar aanmel-
ding. De volgende instru-
menten zijn welkom: violen, 
altviolen, cello’s, contrabas-
sen, harp, piccolo, fluiten, 
hobo’s, fagotten, klarinetten, 
hoorns, slagwerk, trompet-
ten, trombones en tuba. De 
muziek wordt begin maart 
toegestuurd via de mail. Het 
is de bedoeling dat je vooral 
thuis studeert. 

 
Het Hollands 
Jongeren-orkest!

Het HJK heeft vernieuwende mu-
ziek van goed niveau. Er wordt 
goed gelet op muziek- en tekst-
keuze. Ik vind het hoogtepunt van 
het HJK het zingen tijdens het 
Groot Eindejaarsconcert in de uit-
verkochte zaal van de Doelen. De 
koorreizen van het HJK zijn altijd 
ontzettend leuk en gezellig! Ik ben 
er zeker bij met HJK9.

Zin om mee te 
zingen met HJK 9?

Schrijf je in via de website: www.

hollandsjongerenkoor.nl. De contri-

butie bedraagt €75,- en wordt d.m.v. 

automatische incasso afgeschreven. 

Je ontvangt hiervoor repetities, een 

muziekbundel, oefenbestanden, 

cd-opname en gave concerten.
 

Hoe en wat HJK 9: 
De repetities starten medio januari 2018 in de volgende regio’s:

• Alblasserdam
• Barneveld
• Boskoop / Waddinxveen
• Capelle a/d IJssel
• Elspeet / Nunspeet
• Genemuiden
• Goes
 

   

Daarnaast worden 2 á 3 repetities georganiseerd. Het 
HJO begeleidt het Hollands Jongerenkoor tijdens de 
concerten. De contributie bedraagt €75,- en wordt 
d.m.v. automatische incasso afgeschreven.  Je ontvangt 
hiervoor de orkestpartituren, repetities en de concer-
ten. Meer informatie over het HJO is te vinden op onze 
website www.hollandsjongerenkoor.nl/orkest.

Opzet en kosten: 

• Vier repetities in regio’s door heel Nederland.

• Twee generale repetities.

• Ongeveer acht concerten in heel het land (optioneel buitenland).

• Leeftijd 15 – 49 jaar.

• Aanmelden kan tot 31 december 2017 via de website www.hollandsjongerenkoor.nl/

lid-worden.

• Contributie: €75,-  (Terugstorting van contributie gebeurt alleen in uitzonderlijke 

 gevallen, nader te bepalen door het bestuur van het HJK).

• Koorreizen: zie www.zang-reizen.nl.  
 
NB wijzigingen voorbehouden bestuur HJK

Lijkt het je leuk om samen met leeftijdsgenoten psalmen, verantwoorde gezangen 
en christelijke klassieke werken te zingen? Na acht succesvolle jaren zal in D.V. 
2018 alweer het negende seizoen van start gaan.  Het HJK studeert in regio’s in het 
hele land met één muziekbundel en oefenbestanden. Er zijn twee generale repeti-
ties voorafgaand aan een concert, waar we met alle regio’s samenkomen om ge-
zamenlijk te repeteren. We geven ongeveer acht concerten in mooie monumentale 
kerken in Nederland, met als hoogtepunt het Eindejaarsconcert in de Doelen van 
Rotterdam. We geven concerten voor diverse goede doelen. Tijdens de concerten 
wordt het koor door vaste musici begeleid met originele muziek en arrangementen. 
Optioneel is dit jaar de koorreis naar Israël en/of de 6-daagse winterreis. Leden van 
het HJK krijgen gratis lidmaatschap (m.u.v. muziekmap voor €10,-) voor het Chris-
telijk Reiskoor dat in mei/juni naar Israël gaat. Ben jij er ook (weer) bij in 2018?

Nieuw bij HJK 9!

Word jij promotor

van HJK9?

Hoe werkt het?
Wanneer je een nieuw lid 
aanbrengt (geen HJK8-lid) en 
je vult bij het aanmeldings-
formulier de naam van het 
nieuwe lid in, dan ontvang 
je één vrijkaart voor een 
concert naar keuze (m.u.v. 
het Doelenconcert). Als je 
tien nieuwe leden aanbrengt 
ontvang je dus tien vrijkaar-
ten! Belangrijk: je ontvangt 
alleen een vrijkaart als het 
nieuwe lid zich daadwerkelijk 
heeft aangemeld.  

• Gorinchem
• Kesteren
• Lisse
• Middelharnis
• Terneuzen
• Terwolde de Vecht
• Tholen

• Twee generale repetities voorafgaand aan een concert.

• Ongeveer acht mooie concerten.

• Zingen voor goede doelen zoals JBGG, Stichting Draagt Elkanders Lasten, Woord en Daad, 
Jemima etc.


