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Om deze concerten te 
kunnen blijven organiseren houden 
wij aan het einde van het concert ter dekking 
van de onkosten (musici, publiciteit, verteer) een geheel 
vrijwillige inzameling. Dat kan ‘cash’ bij de uitgang van het concert maar ook
met een bankbetaling via de QR-code op uw programmaboekje. Ook een 
donatie is zeer welkom. Dat kan naar: ‘Stichting Activiteiten Ontmoetingskerk
Pijnacker’ rekening bij de Rabobank NL89 RABO 0331 0529 54. 
Onze stichting heeft de ANBI-status dus uw gift komt voor aftrek in aanmerking. 
Bij voorbaat hartelijk dank!

Klapwijkseweg 91 
2642 RA Pijnacker
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U BENT WELKOM !
Opzet lunchconcerten in een notendop.
De lunchconcerten vinden in principe plaats op de 3e zondag van de

maand, aanvang 12 uur. In de maanden maart en juni is het concert op de

4e zondag. De toegang is gratis. De concerten duren ongeveer een uur. 

Bij tijdige binnenkomst kunt u nog een kopje koffie of thee drinken al dan

niet met een boterhammetje of krentenbol. 

Na afloop bieden wij u een drankje en een knabbeltje aan, ook gratis!

Waarom deze concerten?
In het kader van ons project ‘Kerk naar Buiten’ willen wij als wijkgemeente

‘Ontmoetingskerk’ een gastvrije kerkgemeenschap zijn zonder drempels. 

In deze concerten, de open koffie-ochtenden, de ontmoetingsmaaltijden, 

de wandelingen en andere activiteiten als ook in de vieringen, iedere 

zondag om 10 uur, komt deze visie terug. 

Er zit, om meerdere redenen, muziek in de Ontmoetingskerk!

Informatie
Op de website https://pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk/ is onder

‘activiteiten’ alle actuele informatie te vinden over de musici en het 

programma van het komende lunchconcert. Daarnaast zijn we actief op

social media en ook in de lokale pers is aandacht voor het concert. 

Een verslag van het laatste concert is daar eveneens terug te vinden.

Wij stellen het erg op prijs als u familieleden en vrienden uitnodigt om mee

te gaan naar deze concerten. Maar… ook bij andere activiteiten in onze

kerk bent u, en zijn zij, van harte welkom! Heeft u een vraag, suggestie of

reactie? Ons mail-adres is: activiteitenok@gmail.com

(Kerk)zaal verhuur Ontmoetingskerk
Zowel de kerkzaal als de andere zalen van de kerk worden regelmatig 

verhuurd. Naast de kerkzaal is er één grote en zijn er meerdere kleinere

zalen beschikbaar. De kerkzaal beschikt over een zeer mooie akoestiek en

er kan gebruikt worden gemaakt van het orgel en/of de vleugel alsmede 

van de technische hulpmiddelen zoals beamers en zo nodig een live

(camera-)verbinding. 

De zalen zijn zeer geschikt voor overleggen in kleinere of grotere aantallen,

al dan niet met catering. Onze gastvrouw geeft u graag alle informatie. 

Uw aanvraag graag via: koster@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl 

Bereikbaarheid
Adres: Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker. De kerk ligt ongeveer in het

midden van de haltes Pijnacker-Zuid en Pijnacker-Centrum van de Metrolijn

Den Haag CS - Slinge Rotterdam. In beide gevallen ca. 12 minuten lopen

naar de kerk. In Pijnacker-Centrum stopt ook buslijn 455 de verbinding 

tussen Delft en Zoetermeer. Daar vandaan is het 15 minuten lopen. 

Voor de auto en fiets is er voldoende ruimte direct bij de kerk.

Wij wensen u een mooi en gevarieerd muzikaal jaar.
De commissie ‘lunchconcerten Ontmoetingskerk’: Marlene van Buuren,

Arina Kroeze, Christine Schotsborg, Bob van der Deijl en 

Alwin van der Geer.



15  januari 2023 - 12.00 uur

Alexander Chater - vleugel

19 februari 2023 - 12.00 uur

Katja Pitelina en Victoria Davies

26 maart 2023 - 12.00 uur

Kamerkoor Ad Novum

16 april 2023 - 12.00 uur

I Fiati - dubbel blaaskwintet

21 mei 2023 - 12.00 uur

Bert en Maria de Hertog

25 juni 2023 - 12.00 uur

Nadia Askarova

17 september 2023 - 12.00 uur

Andrew Wright - vleugel

15 oktober 2023 - 12.00 uur

Flutamuze - muziekensemble

19 november 2023 - 12.00 uur

Pedlev - dubbel blaaskwintet

17 december 2023 - 12.00 uur

Koor Cantiamo 

Alexander Chater is geboren in 
Zuid-Afrika. 
Als 4-jarig jochie kreeg hij zijn eerste
piano- en vioollessen. 
In 2021 behaalde hij zijn bachelor 
klassiek piano bij Codarts, een 
internationale muziekhogeschool in
Rotterdam. 
Op dit concert zal hij o.a. stukken spelen van Schubert en
Liszt.

Na het geweldige optreden van 
dwarsfluitiste Katja Pitelina op het 
eerste lunchconcert in deze kerk
samen met Anna Karpenko op orgel,
komt zij nu terug met 
Victoria Davies op harp. Zowel Katja
(geboren in Moskou) als Victoria 
(geboren in Kent, Engeland) treden 
regelmatig op als solist o.a. bij het Nederlands
Bachorkest.

In deze tijd vóór Pasen mag 
Passiemuziek natuurlijk ook in
deze concertreeks niet ontbreken. 
Kamerkoor Ad Novum uit 
Voorburg zal dit concert verzorgen. 
Dit koor bestaat sinds 1986 en sinds
januari 2012 is Peter van der Leeuw
hun dirigent. 
Het repertoire van het koor omvat werken uit vele 
muzikale perioden zowel religieus als profaan.

Na 10 jaar organist geweest te zijn in
Rotterdam werd Bert den Hertog 
hoofdorganist van de Oude Kerk te
Scheveningen waar hij het 
historische, 18de eeuwse orgel 
bespeelt. Samen met zijn zus Maria
zal hij dit concert verzorgen. 
Afwisselend als solist op het orgel en
als begeleider van zijn zus, Maria den Hertog, 
die mezzo-sopraan is. 

Nadia Askarova is Cum Laude 
afgestudeerd aan de Gnessin 
Muziekacademie in Moskou. 
In 2003 kwam zij naar Nederland
voor haar masterstudie aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Zij speelt dit concert op
de vleugel maar bespeelt ook net zo
makkelijk een klavecimbel, een clavichord of een 
historische fortepiano. 

Dit wordt een weerzien met 
Andrew Wright. In oktober 2021 was
hij bij ons en de reacties waren 
dermate lovend (‘wat een virtuositeit’)
dat wij hem graag nog een keer 
uitgenodigd hebben.
Andrew is als cantor/organist 
verbonden aan de Koningkerk in
Voorburg. De kerk waar ook één keer 
per maand eenzelfde concert wordt aangeboden. 

‘Flutamuze’ is oorspronkelijk 
opgericht als blokfluitkwartet. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een
veelzijdig ensemble, van 7 personen.
Zij brengen niet alleen muziek uit
lang vervlogen tijden, zoals de
Renaissance en de Barok, 
maar ook hedendaagse composities
en volksmuziek vinden hun plek bij dit 
veelzijdig ensemble.

We hebben koor ‘Cantiamo’ uit 
Leidschendam met hun dirigent 
Jeroen Bosman gevraagd de 
concertserie van dit jaar af te 
sluiten. ‘Cantiamo’ bestaat uit 
enthousiaste mannen en vrouwen
met een gezamenlijke passie voor 
a-capellamuziek: vocale muziek 
zonder instrumentale begeleiding. 
Kerstmuziek op een niet alledaagse manier dus.

Dubbel blaaskwintet ‘Pedlev’ 
bestaat al sinds 2005 als onderdeel
van het Hofstad Jeugdorkest (VHJO).
Aan de hand van dirigent Peter le
Feber werden blazers uit de 
jeugdorkesten van het VHJO bij 
elkaar gebracht om hun liefde 
voor de klassieke muziek, naast het
reguliere orkestspel, ook in ensemble samenstelling 
uit te oefenen. 

Dubbel blaaskwintet ‘I Fiati’
(Italiaans voor ‘de blazers’) is 
opgericht in 1998. De artistieke 
leiding is in handen van dirigent 
Sjef de Kort. Het repertoire van 
I Fiati beweegt zich tussen klassiek 
en muziek uit de 20e eeuw. 
Onder enig voorbehoud zullen o.a.
werken klinken van Charles Gounod (1818-1893) en van 
George Enescu (1881-1955).




