
 
 

Kerstconcert in de Abdijkerk van Koningshoeven 

zondag 23 december 2018 
aanvang 15.00 uur 

 
“op weg naar….” 

 
 
Het OKK en VKK o.l.v. Peter van Aerts, organist Mark van Platen, een strijkorkest 
van Factorium o.l.v. Jos van den Dungen, een blokfluitorkest bestaande uit 
verschillende blokfluitensembles van  Factorium en Kunst & Co o.l.v. Rosalyn de 
Groot en de broeders geven samen belangeloos een concert in Kerstsfeer, ten bate 
van de ziekenpost bij het trappistenklooster te Ssanje in Oeganda.  
 
Alhoewel de gezondheidszorg in Oeganda beter wordt gaat dat niet op voor 
vrouwen en kinderen. Zij zijn aangewezen op de ziekenpost waar de noodzakelijke 
voorzieningen als uitrusting voor de verloskamer en een opvang van zieke kinderen 
ontbreken. Tevens is het van belang een goed voorlichtingsprogramma en een 
permanent vaccinatieprogramma op poten te zetten.  In november 2018 zal er 
daadwerkelijk worden begonnen met de noodzakelijke uitbreiding van de 
ziekenpost. Hierdoor ontstaan er twee nieuwe en hygiënische  behandelkamers, 
vernieuwde toiletfaciliteiten en betere woonruimtes voor het personeel.  
De kosten van de verbouwing zullen door Abdij Koningshoeven worden betaald 
maar wij vragen uw hulp bij de aanschaf voor de inrichting en medische 
benodigdheden voor moeder en kindzorg.   
 
De opbrengst van het Kerstconcert zal worden aangewend om juist deze middelen 
aan te schaffen voor de meest kwetsbare groepen: moeders en jonge kinderen.   
 
Op het gevarieerde programma van dit inmiddels 8e kerstconcert staan oude en 
hedendaagse werken van componisten uit de gehele wereld.  
Een schilderij van broeder Wolfgang is ook dit jaar weer gebruikt voor de poster. 
Na afloop van het concert is er gelegenheid om Glühwein of chocolademelk te 
drinken op deze sfeervolle locatie.  
 
U kunt kaarten à € 12,- verkrijgen in de kloosterwinkel van Abdij Koningshoeven of 
reserveren via abdijkerstconcert@gmail.com.  
Kinderen tot 16 jaar betalen € 6,- p.p.  
Consumptiebonnen à € 1,- zijn alleen verkrijgbaar in de kloosterwinkel.   
 
De kerk is open vanaf 14.30 uur.  Wij hopen u daar te mogen begroeten. 
 
 


