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Vier eeuwen orgelmuziek op Beverwijks Müller orgel
Op vrijdag 3 augustus zal Bert den Hertog een orgel bespeling verzorgen op het Christian Müller orgel in de
Grote Kerk van Beverwijk. Bert den Hertog werd in 1978 te Gouda geboren. Vanaf 1997 studeerde hij
Hoofdvak Orgel bij Ben van Oosten, Bernard Winsemius en Willem Tanke aan het Rotterdams
Conservatorium. Tijdens zijn studie won hij 4 (inter-)nationale orgelconcoursen. Vanaf 1 juni 2010 is hij
benoemd als hoofdorganist van de Oude Kerk te Scheveningen, waar hij het historische, 18de eeuwse
Steevens/Lohman/Flentrop orgel bespeelt. Van Bert's spel verschenen inmiddels acht CD's (met repertoire
uit alle stijlperioden) die in de internationale pers lovend werden besproken. Onlangs startte hij een opname
van alle orgelwerken van J.S. Bach, in chronologische volgorde, op moderne orgels. Dit project is te volgen
op www.bertblogtbach.blogspot.com. Naast het geven van recitals is Bert orgel- en pianodocent aan de
Stichting Muziekonderwijs te Leiderdorp. Het concert welke Bert zal gaan spelen in Beverwijk is repertoire
uit bijna alle stijlperioden, te beginnen met werken van G Muffat en J.C. Kerll en J.P.Sweelinck, daar tussen
door werken van Daan Manneke ( Nederlandse componist), na een aantal werken besluit hij zijn concert
met een Toccata van de Nederlandse componist J.Bonset. Een zeer gewaagd programma, kijk er naar uit
om het te horen. Vrijdag 3 augustus, Grote Kerk ( Wijkertoren) aanvang 20.00 uur, toegangsprijs 7,50 euro.

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar: Afke de Jong

Collectedoel:
De eerste collecte op zondag 5 augustus is bestemd voor de diaconie
Kindernevendienst
Gedurende de zomervakantie 22 juli t/m 2 sept. is er geen Kindernevendienst .
9 September hopen we iedereen weer te ontmoeten.
Zijn er toch kinderen? In de KND ruimte liggen op de tafel enkele kleur & knutselplaten klaar.
Vraag de koster om je verder te helpen met het pakken van kleurpotloden scharen etc.
Fijne zomer allemaal. Groet leiding KND.
Lege cartridges en oude mobiele telefoons:
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! Hij is weer bijna vol.
Helpt u mee om hem helemaal vol te krijgen?
De diaconie
Radio kerkdienst:
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Baptisten kerk. Op 105.4
via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 5 augustus 2018 kunt u aanleveren tot donderdag
2 augustus voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

