
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via Taizé op weg naar Pinksteren 
 

Een nieuwe serie zangavonden o.l.v. Nico Dekkers gaat binnenkort van start. Daarbij 
ligt het accent op liederen die stammen uit de kloostergemeenschap van Taizé en op 
liederen voor Pinksteren. Het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in mei 
2013 verschenen is, blijkt nog steeds een rijke bron van inspiratie te zijn. 
 

Door deze prachtige liederen samen te zingen ontstaat er verbondenheid met elkaar 
en met de Bron van alle inspiratie, waaruit ook de dichters en componisten van deze 
liederen geput hebben. 
In twee blokken van in totaal 9 avonden gaan we met elkaar oefenen om een aantal van 
deze liederen in een sfeer van innerlijke beleving tot klinken te brengen. Zangervaring is 
niet vereist. 

Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen. 

Op zondagavond 12 maart 2017 zullen wij de Taizédienst in Kloetinge rond het thema 
compassie met ons lied ondersteunen. René Nijsse is dan de organist.  
Op zondagmorgen 4 juni ondersteunen we de Pinksterdienst van de Doopsgezinde 
Gemeente en de VVP in Goes. André Korstanje is dan de pianist en Nico Dekkers is dan 
tevens voorganger.  

 

Data:   blok 1: de 4 woensdagen 8 en 15 februari en 1 en 8 maart 2017 
  blok 2: de 5 woensdagen 3, 10, 17, 24 en 31 mei 2017 

Tijd: van 19.30 tot 21.00 u      

Plaats:  Doopsgezinde Kerk, Westwal 41, Goes.  
 Er is parkeergelegenheid op loopafstand in de parkeergarage aan de Westwal 

en op het nabijgelegen parkeerterrein Koepoort. De kerk is rolstoeltoegankelijk. 

Kosten:  de deelname is gratis 

Info en aanmelding: 
graag zo spoedig mogelijk (en voor 1 februari)  
per email: zingeniv@gmail.com, via de aanmeldlijst in de kerk, 
of per telefoon: mw. Marianne Dekkers 0113 223900  

Het is de bedoeling aan de gehele serie deel te nemen. Bij uitzondering is 
aanmelding voor alleen blok 1 t/m de Taizédienst mogelijk. 
Eventuele afwezigheid in overleg bij aanmelding. 
 

Zingen in Verbondenheid werkt samen met de Doopsgezinde Gemeente en de VVP in Goes.  
Informatie: www.dggoes.doopsgezind.nl , www.vrijzinniggoes.nl en www.nicodekkers.nl .   
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