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Passie-concert in kerk Adorp

Zondagmiddag 14 april 2019 organiseert de Culturele Commissie Adorp een passie-concert 
dat plaats zal vinden in de kerk van Adorp, aanvang 15.00 uur. Tijdens dit concert zal de 
Matthäus-Passion van Heinrich Schütz ten gehore worden gebracht. Dit passie-concert zal 
worden uitgevoerd door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos, Han Warme-
link als evangelist en Rein de Vries vertolkt de Christuspartij. De toegang is € 12,50 inclusief 
tekstboekje en een consumptie voorafgaand aan de uitvoering.

Reserveren:  kwerrod@gmail.com.

Het programma staat in het teken van de passiemuziek van Heinrich Schütz, waarbij de “His-
toria des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem Evange-
listen Matthäus” zal worden uitgevoerd. 

In deze Matthäus-passion, die rond 1666 in Dresden tot stand kwam, beperkte de compo-
nist zich tot een letterlijke weergave van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie van 
Matthäus, zonder enige toevoeging van koralen of aria's. De solistische recitatieven worden 
slechts afgewisseld met meerstemmige koorgedeelten, waarin de hogepriesters en Schrift-
geleerden, de discipelen, het volk etc. aan het woord komen. De enige vrijheid die Schütz zich 
heeft veroorloofd, is de toevoeging van een Introïtus en een slotdeel. De sobere toonzetting en 
Schütz's gave om een woord tot klinken te brengen, maken de Matthäus-passion tot een uniek 
werk in de geschiedenis van de muziek.
 We zien u graag!

Nationale herdenking 4 mei

De Nationale Herdenking van allen, burger zowel als militair, die sinds het begin 
van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang 
van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelin-
gen en terreur zijn omgekomen, zal ook dit jaar weer worden gehouden en wel 
op 4 mei a.s.
De Nationale Herdenking is niet alleen in dankbaarheid stilstaan bij hen die het 
hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning in op heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomst is tevens een appèl op ieders individuele verant-
woordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, ra-
cisme en onverdraagzaamheid.

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij deze plechtigheid van uw belangstelling 
blijk zou willen geven. Het verloop van de plechtigheid is als volgt:

19.30 u. verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;
vervolgens optreden van muziekvereniging “Adorp”, voordracht/gedicht en toe-
spraak namens het college van Burgemeester en Wethouders

19.56 u. kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van 
“The last post”

20.00 u. twee minuten volkomen stilte

20.02 u. samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. 
Bij zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald. Ook de bevolking wordt verzocht 
deze gedragslijn te volgen.

4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

	  


