
Kerstconcerten en samenzang 
 
Vierakker  
Op zaterdagavond 9 december verzorgt het projectkoor Concentus-Cantzione uit Zutphen een concert met 
Engelse kerstliederen. Het koor staat onder leiding van Emile Engel. Verder verleent Maaike Bosscher, harp, 
haar medewerking aan het concert. Naast enkele liederen van onder anderen Morten Lauridesen en Eric 
Whitacre wordt de Ceremony of carols van Benjamin Britten uitgevoerd. Het concert begint om 19.30 uur en 
de kerk is open vanaf 19.00 uur.  
Op zaterdag 23 december verzorgt het Koninklijk Zutphens Mannenkoor onder leiding van Wim Riefel een 
kerstconcert in Vierakker. Er zal medewerking verleend worden door een octet uit de strijkersgroep van het 
Arcato essemble uit Zutphen en omstreken. Deze groep staat onder leiding van Petra Westra. Het wordt een 
sfeervol a capella concert met prachtige kerstliederen. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open 
vanaf 19.30 uur. 
Voor beide concerten geldt dat de toegang gratis is, maar dat een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert 
op prijs wordt gesteld. Beiden concerten vinden plaats in de H. Willibrordkerk in Vierakker. 
 
Borculo 
Op zondag 10 december om 15.00 uur geeft het Borculo’s Mannenkoor in samenwerking met het Algemeen 
Gemengd Koor uit Borculo een kerstconcert in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo. 
 
Ruurlo 
Op dinsdag 12 December geeft het koor Markant een kerstconcert in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. Het concert 
begint om 19.30 uur Het adres van de kerk is Groenloseweg 1, Ruurlo. 
 
Zutphen 
Op zaterdag 16 december om 17.00 uur vindt er een kerstconcert plaats in de H. Johannes de Doperkerk in 
Zutphen. Naast soliste Ellen Pieterse (sopraan) en een gast-organist Theo Meurs, zal ook de wereldpremière 
plaatsvinden van een Partita voor orgel. Bert Matter, de voormalige organist van de Walburgiskerk, 
componeerde dit stuk speciaal voor het 200 jaar oude Timpe-orgel, op verzoek van Jean van Cleef, de cantor-
organist van de St. Janskerk. Deze laatste zal het werk ook uitvoeren. De toegang tot de kerk aan de Nieuwstad 
in Zutphen is gratis. Wel zal een collecte gehouden worden. 
 
Vorden 
Op zondag 17 december om 19.00 uur is er een kerstsamenzang in de Dorpskerk in Vorden. De organist en 
trompettist zullen de kerkgangers muzikaal begeleiden om alvast in de sfeer van kerst te komen.  
 
Drempt 
Op zondag 17 december is de jaarlijkse kerstsamenzang in de St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur. 
De koren Zanglust, Feeling en het Hummelo's Gemengd Koor bieden u, samen met muziekvereniging Olden 
Keppel, een gevarieerd programma van diverse kerstliederen uit binnen- en buitenland. Tevens is er 
gelegenheid om zelf mee te zingen met de traditionele kerstliederen. De samenzang begint om 20.00 uur. Het 
adres van de kerk is Kerkstraat 1 in Voor-Drempt. 
Op Eerste Kerstdag 25 december is er een kerstconcert van het koor Feeling in de H. Willibrordkerk in Achter-
Drempt. Tijdens het concert zullen eigentijdse kerstliederen in het Nederlands en het Engels ten gehore worden 
gebracht. Het concert begint om 10.00 uur. Het adres van de Willibrordkerk is Zomerweg 17 in Achter-Drempt. 
De entree is vrij, evenals het kopje koffie of thee na afloop. Iedereen is welkom! 
 
Brummen 
Eerste kerstdag, om 10.00 uur is er een kerstsamenzang met het Andreaskoor in het Andreashuis. Na afloop is 
er koffie en gelegenheid elkaar een gezegend kerstfeest te wensen. 
Woensdag 3 januari 2018 is er om 09.30 uur een nieuwjaarsbijeenkomst met koorzang en lezingen en koffie 
toe. 


