
Activiteiten Vorming & Toerusting 
 
 
 Kerst in Europa - Projectkoor met Johan Rodenhuis en Ruth Pos  

  
Het projectkoor Kolderveen, onder leiding van Johan Rodenhuis en op het orgel en de piano begeleid 
door Ruth Pos, heeft dit jaar gekozen voor het thema “Kerst in Europa”. 
Het koor heeft Europese kerstliederen ingestudeerd en probeert in deze donkere dagen wat licht te 
brengen. Naast koorzang is er ook veel samenzang van Nederlandstalige bekende kerstliederen. 
Twee Oekraïense zussen uit Donkerbroek, inmiddels bekend in de regio, versterken het koor. Ze 
zingen enkele Oekraïense kerstliederen en ook samen met de gemeente het ‘Stille nacht’. De zussen 
zingen het in hun moedertaal. 
De koorleden, 30 in totaal, zijn allen afkomstig uit Nijeveen, Kolderveen en Wanneperveen. 
Het geheel belooft een geweldige belevenis te worden.  Er worden veel bezoekers verwacht, dus 
kom op tijd! 
Datum: vrijdag 16 december  
Plaats: De in kerstkleuren verlichte kerkzaal van Het Anker, Oosterwolde 
Aanvang: 20.00 uur 
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

 

 
 



 Kerstconcert en samenzang - Aquilo 
Weet u het nog? Aquilo, een octet van 8 jonge mensen met een passie voor koormuziek. Zij hebben 
al eerder in Het Anker gezongen en komen opnieuw naar Oosterwolde met hun concert Aquilo Kerst 
2022. Ze brengen in 4 blokjes van ongeveer 10 minuten prachtige kerstliederen en tussendoor is er 
ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen. U kunt dus zelf ook heerlijk zingen. 
Datum: zondag 18 december 
Plaats: De in kerstkleuren verlichte kerkzaal van Het Anker, Oosterwolde 
Aanvang: 19.30 uur 
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

 
 Carel van Liempt – 60-er jaren; een wereldreis via dia’s 
Carel van Liempt heeft in de 60-er jaren enkele jaren op de grote vaart de wereld rondgezworven. 
Hij maakte toen veel dia’s. We maken een reis terug naar deze jaren via een heerlijk nostalgische 
diavoorstelling.  Wie Carel kent, weet dat hij een geboren verteller is! Aanbevolen! 
Datum: zondag 15 januari 2023 
Plaats: Sintrumtsjerke (Pro Rege), Herenweg 72, Donkerbroek 
Aanvang: 15.00 uur 
De toegang is gratis. 
 


