
 

Muziek neemt in de St.Lambertuskerk een belangrijke 

plaats in. Om zoveel mogelijk mensen hiermee in aan-

raking te laten komen is in 2008 de stichting ‘Venster 

op muziek in de Lambertus’ opgericht. Zij heeft tot 

doel muzikale evenementen van hoge kwaliteit in de 

Sint-Lambertuskerk te organiseren, onder meer voor 

orgel en zang. Daarnaast draagt de stichting bij aan 

vernieuwing van de kerkmuziek door het geven van 

compositieopdrachten.  

Om de concerten voor iedereen toegankelijk te maken 

is de entree in de meeste gevallen vrij. Na afloop van 

een concert wordt een deurcollecte gehouden. 

Voorzitter:  Rolf Brouwer 
Penningmeester: Hilda Ouwerkerk-Bakker 
Lid:   vacature 

De stichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ kan 

bestaan dankzij donaties en adverteerders.  Donateurs 

zijn voor de stichting een belangrijke inkomstenbron 

om kwalitatief hoogstaande muziek aan te bieden en 

bij te dragen aan de vernieuwing van de kerkmuziek. 

Het is mogelijk om in de  programmaboekjes, die bij 

ieder concert gratis worden uitgereikt, tegen betaling 

te adverteren.  

Monique Walrave 
E-mail: monique.walrave@planet.nl   

 

St. Venster op muziek in de Lambertus 

Groene Wetering 7 

3062 PB  ROTTERDAM 

IBAN: NL29RABO-0113256248 

Sint-Lambertuskerk 
Oostzeedijk Beneden 1-3 
Rotterdam-Kralingen 
Tel.: 010-4123690 
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Ziel en zaligheid 
Andriessen en De Klerk herdacht 
toegang vrij, collecte 
Vrouwenkoor La Confiance o.l.v. Eric Koevoets 
en sopraan Jenny Haisma brengen de luisteraar 
in hoger sferen met contemplatieve muziek van 
de Haarlemse componisten Hendrik  Andriessen 
en Albert De Klerk. Met o.m. de complete Missa 
Sponsa Christi  en het indringende Miroir de 
Peine van Andriessen en het Tantum Ergo van 
De Klerk. M.m.v. organist Gerrit Christiaan de 
Gier. 

  

Yes, Bach again! 
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis 
Toegang vrij, collecte 
Met o.m.  ‘Lobet den Herrn’  BWV 230, ‘Jesu, 
meine Freude’ BWV 227 en  ‘Komm, Jesu, 
komm’ BWV 229, alle van Johann Sebastian 
Bach. 

Een nieuwe wereld 
Koormuziek uit Zuid-Amerika met Tiramisu 
Entree € 18,— 
Vocaal Ensemble Tiramisu brengt o.l.v. hun 
nieuwe dirigent Rienk Bakker werken van o.a. 
De Padilla, Villa-Lobos, Ginastera, Araneda en 
Guevera. 

Bach, Campra en Telemann 
Barok met Trio di Lambertus 
Toegang vrij, collecte 
Kamermuziek van Bach, Campra, Telemann e.a. 
door het Trio di Lambertus, bestaande uit Jenny 
Haisma, sopraan, Hilde de Wolf, blokfluit en Eric  
Koevoets, orgel.  

Muziek uit de Romantiek 
Koormuziek met Tiramisu 
Entree € 18,— 
Koorwerken uit de romantiek door  
Vocaal Ensemble Tiramisu o.l.v. Rienk Bakker. 

 
Wilt u blijven genieten van prachtige muziek in de 
mystieke Lambertuskerk met haar  
monumentale Maarschalkerweerdorgel?  
Daarvoor hebben wij uw geldelijke steun nodig! 
Vul dit formulier in en geef het aan één van de me-
dewerkers of stuur het op naar: 

St. Venster op muziek in de Lambertus 

Groene Wetering 7 

3062 PB  ROTTERDAM

Ik word donateur en stort jaarlijks 

op IBAN: NL29RABO-0113256248 

O € 25,— 

O € 50,— 

O meer dan € 50,—, namelijk   € ……………………..  
 

Na ontvangst van het ingevulde formulier sturen wij u 
een schriftelijke bevestiging, waarna u het toegezegde 
bedrag over kunt maken. 
 
 

Naam: …………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………….. 

Postcode: ………… 

Woonplaats: …………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………….. 

Datum:  …………………… 

Handtekening: 

 

 

Eric Koevoets, organist 
St. Lambertuskerk Rotterdam 
Openingsconcert van de  muziekzomer  
Met werken van Bach, Liszt en Wagner. 
toegang vrij, collecte 

Ben van Oosten, orgel 
De Nederlandse grootmeester 
toegang vrij, collecte 
Eén van Nederlands bekendste organisten in 
binnen– en buitenland. 

  

Het Hoflaan Wandelconcert 
toegang vrij, collecte 
Aanvang in Lambertuskerk met  organist  
Eric Koevoets, vervolg na wandeling en  
pauze in Hoflaankerk met organist  
Wouter van der Wilt. 

Orgelvirtuoos  
Anton Doornhein  
Organist van Het Steiger, Rotterdam 
toegang vrij, collecte 
Anton Doornhein, virtuositeit ten top! 

De geheimen van het  
Maarschalkerweerdorgel 
Open monumenten – en nationale orgeldag 
toegang vrij, collecte 
Eric Koevoets onthult de geheime  
klankwereld van het romantische  
Maarschalkerweerdorgel na een kleurrijk 
orgelconcert. 

  

Openingsconcert - 
10 jaar Venster op muziek in 
de Lambertus 
toegang vrij, collecte 
Een palet van een decennium muziek in de 
Lambertus. Met o.m. de wereldpremière van 
de compositieopdracht aan Geerten Liefting, 
uitgevoerd door het  St, Gregoriuskoor o.l.v. 
Eric Koevoets, organist/dirigent. 


