
                                       

Tsjerkepaad 

6 juli t/m 14 september 

 

Laurenskerk in Echten 

 

elke zaterdag open van 13.30 – 17.00 uur 

 

 

 

Algemeen - Doorlopende expositie van Poësie-albums. 
- Elke zaterdag is er een puzzeltocht en een kleurplaat voor kinderen beschikbaar. 

Datum Programma per week 
Za 6 juli 
 

14-14.30 uur Rick Krist, 14 jaar: gitaar en zang. 

Za 13 juli 
 
 
 

13.30- 14 uur: Sophie de Bar, 10 jaar, speelt piano en zingt er bij.  
 
Vanaf 14 uur: “Duo Myla”: een accordeoniste en een harmonicaspeler, die ook 
trompet en blokfluit speelt. Ook zang en voordracht behoren tot de mogelijkheden. 
Daardoor is het duo in staat veel afwisseling te brengen. Het publiek wordt er zo nu 
en dan ook bij betrokken door mee te zingen. Daarvoor zijn mappen met bekende 
liederen beschikbaar. Het programma is voornamelijk Fries, met ook muzikale 
uitstapjes naar het buitenland.  

Za 20 juli 
 
 

13.30- 14 uur: Sophie de Bar, 10 jaar, speelt piano en zingt er bij.  
 
14.30 uur – Roeli Wind, kerkorganist ter plaatse, speelt met Nynke Heidinga, fluit. 
 

Za 27 juli 
 
 

Gert Jan Hol is organist Dorpskerk Schipluiden en van de Kruispuntgemeenschap 
Den Haag, een oecumenische geloofsgemeenschap, met aandacht voor liturgie en 
spiritualiteit. Hij is tevens dirigent van het Woudtse kerkkoor en actief in de 
organisatie van orgelconcerten in Den Haag. 
 
Hans Koster is eveneens organist van de Kruispuntgemeenschap Den Haag, met 
belangstelling op het gebied van liturgie en kerkmuziek. 

 

 

 

 

Za 3 
augustus 
 

Strijkersgroep Emotion 
“Emotion” is een klein groepje strijkers dat wordt begeleid door een klavecimbel. 
Emotion bestaat uit 3 violisten en dirigent Hans van Rossum. 
Ze oefenen 1x per week in Echten. En spelen voornamelijk werken uit de Barok en 
Rococo-periode. Alsmede stukken die speciaal voor dit ensemble zijn geschreven. 
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Spreek 1 van de leden aan of neem contact 
op via havaros@hotmail.com. 
 

Za 10 
augustus 
 

Cabaret door Stef Diever 

 Za 17 
augustus 
 

14-15 uur: Fré Hoekstra speelt orgel 
 
16-17 uur: Helga Buitendijk, pianiste, speelt klassieke stukken en improvisaties.  
 

Za 24 
augustus 

Hans van Rossum is geboren in 1958 te Amsterdam, op 8 jarige leeftijd gaf hij zijn 
eerste optreden. Hans studeerde orgel, compositie en direktie in Leeuwarden. 
Orkestdirektie in Praag. 
Inmiddels speelt Hans een veelvoud aan instrumenten. Is hij componist, arrangeur, 
dirigent van diverse koren en een orkest. Ook is hij werkzaam als zangcoach, pianist 
en organist. Hans heeft meer dan 700 composities geschreven. 
In 2016 hebben we groots het 50-jarig jubileum gevierd! Meerdere concerten door 
heel Friesland allemaal in het teken en/of uitgevoerd door Hans. 
 

Za 31 
augustus 
 
 

13.30-14 uur: Johan Bakker(13 jaar) speelt gitaar, Lammert Bakker(12 jaar) piano en 
Hanna Bakker(7jaar) speelt viool. 
 
14-14.30 Lammert Bakker(12 jaar), Hidde Wind(11 jaar) en Geale Wind(9 jaar) 
spelen piano trombone en tuba. 
 
15-15.30 uur: Dana Planting (9 jaar) speelt gitaar. 
 
15.30-16 uur: Janneke Oenema (13 jaar) en Mart van Boven (11 jaar) spelen 
saxofoon; zij spelen sinds kort al mee in “Us ideaal/Nij libben”, korps in Bantega. 
 

Za 7 sept “Het Lemster palet” is een groepje enthousiaste amateur schilders.  
Zij zetten hun ezels deze middag bij of in de kerk en gaan schilderen of tekenen. 
Met muzikale klanken van Ron, een van de leden van het palet, met zijn partner 
Astrid, met dwarsfluit, piano, gitaar en zang - het belooft een fijne middag te worden. 
 

Za 14 sept 
 

13.30-15 uur: Pieterik en Gerrit van der Zee spelen orgel en bugel. 
 

 

mailto:havaros@hotmail.com

