
Beste leden, vrienden en belangstellenden,  
  
In deze nieuwsmail informeren wij u graag over het programma van de maand december. 
Een feestelijke maand die we met u vieren met mooie diensten. Mooie diensten, 
kerstconcerten en kinderkerstfeesten; het scala van kerstactiviteiten van onze gemeente 
en daarbuiten is dit jaar weer groot en divers.  
Kijk voor alle activiteiten op het programma van de website van Doopsgezind Amsterdam 
en op onze Facebook en Instagram pagina. 
 
 
1. Muziek – Woensdag 14 december 20.00 – Singelkerk – Wishfull Singing 

Het zangkwartet Wishful Singing brengt een kerstprogramma met bekende en onbekende 

meesterwerken van Engelse bodem, van middeleeuwse muziek tot bekende traditionele 

liederen in bijzondere arrangementen van onder meer Benjamin Britten. 

U krijgt 5 euro korting op de toegangsprijs met de code:  Comfort1412. Meer info en 

kaarten, klik hier  

2. Bijwonen – Donderdag 15 december  
14.00 – Singelkerk – Adventsmiddag rondom de kerstboom: ds Ewoud Roos 
 
3. Familievoorstelling – Vrijdag 16 december 19.00-  De Thomas Theater- KLOKGELUI 

Klokgelui is een geestig, scherp en ontroerend muziektheater voor de hele familie (7+) 

door Esther Apituley (altviool, spel) en Hans Dagelet (spel, bugel). Voor groot en klein, met 

muziek van Bach tot tango, klassiek en jazz. Info en tickets, klik hier 

4. Bijwonen – Zondag 18 december   
10.15 – Meerpadkerk – ds Henk Leegte  
10.30 – Singelkerk – Vierde Advent – Kinderkerst: Liliane van der Steur 
11.30 – Meerpadkerk - Adventsknutsel, ouder en kindkoor: Essemie van Dunné 
16.00 – Singelkerk – Kerkdienst - H4H adventsviering: ds Henk Leegte 
 
5. Muziek – Maandag 19 december 19.30 - Concertgebouw - Bachs Weihnachtsoratorium 

In het 'Weihnachtsoratorium' uitgevoerd door Het Nederlands Kamerkoor en het 

gerenommeerde ensemble Les Talens Lyriques vertelt Bach het kerstverhaal, vol drama. 

Info en tickets, klik hier 

6. Bijwonen – Zaterdag 24 december   
21.00 - Meerpadkerk - Kerstavond met zang en verhaal: Essemie van Dunné 
22:00 – Singelkerk- Kerstavond: ds Henk Leegte 
 
7. Bijwonen – Zondag 25 december   
10:15 – Meerpadkerk - Kerstmorgen met kerstspel, alle kinderen mogen meedoen: 
Essemie van Dunné 
10:30 – Singelkerk – Kerstmorgen: ds Henk Leegte. Voor de kinderen is er Kom in de Kring 
 
 

https://www.doopsgezindamsterdam.nl/programma/
https://www.facebook.com/DoopsgezindAmsterdam
https://www.instagram.com/doopsgezindamsterdam/
https://www.wishfulsinging.nl/concert/comfort-and-joy-amsterdam/
https://dethomas.nl/activiteiten/klokgelui/?mc_cid=eaa00e1e28&mc_eid=ada3a3a659
https://www.concertgebouw.nl/concerten/621439-bachs-weihnachtsoratorium-door-nederlands-kamerkoor-en-les-talens-lyriques


8. Bijwonen – Zondag 8 januari 2023  

10.30 – Singelkerk- Cantatedienst: ds Henk Leegte 

De zondag na Driekoningen. Cantatedienst i.s.w.m. Bachensemble Amsterdam, ‘Sie 

werden aus Saba alle kommen’ (BWV 65), J.S. Bach. 

 
9. Meedoen - Oproep vrijwilligers  
 

• Vrijwilligers Warme Kamer 
Het Leger des Heils wil deze winter een deken van warme kamers over Nederland 
verspreiden en heeft Amsterdamse kerken opgeroepen om een `warme kamer’ aan te 
bieden aan mensen die de kachel moeten uitlaten vanwege de hoge energiekosten.  
Wij willen in de Singelkerk ook een warme kamer aanbieden en zijn daarvoor op korte 
termijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één of twee middagen in de week 
koffie te schenken, een kaartje te leggen of een luisterend oor te bieden.  
U kunt zich hiervoor opgeven bij secretaris@doopsgezindamsterdam.nl 
 

• Vrijwilligers diensten december en 8 januari 
We verwachten in de Singelkerk veel bezoekers in de komende diensten. Daarom willen 
we gastvrij beide deuren kunnen gebruiken. Vanwege de tocht moet één van de deuren 
dicht zijn. Kunt u een half uur vóór de dienst bij deze deur staan om bezoekers welkom te 
heten en de deur te openen? U kunt zich hiervoor opgeven bij 
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl. 
 

• Vrijwilligers voor Koffieschenken  
Koffie na de kerk, altijd weer een waardevol moment. Mogen wij u ook op het 
koffieschenkrooster zetten? U kunt zich hiervoor opgeven bij 
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl. 
 
10. Muziek - Singelkerkconcerten  
Onze organist Jeroen Koopman heeft een prachtig muzikaal programma samengesteld om 

de serie Singelkerkconcerten. Hij heeft een veelzijdige groep muzikanten uitgenodigd die 

vanuit de Singelkerk een keer per maand zondagmiddagconcerten zullen verzorgen. 

Geniet gedurende vijf zondagmiddagen van de optredens van gerenommeerde musici en 

aanstormende talenten in onze mooie Singelkerk. Het eerste concert vindt plaats op 19 

februari en zal worden uitgevoerd door Voces Atiacea. Op de website: 

www.singelkerkconcerten.nl vindt u meer informatie en kunt u kaarten bestellen. 

Twee restaurants in de buurt van de Singelkerk zijn gevraagd een speciaal 
luncharrangement samen te stellen, zodat u na de dienst kunt lunchen voor u naar het 
concert gaat. We houden u hiervan op de hoogte. 
 
Met hartelijke groet,  
  
De kerkenraad  
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