
Verwend met mooie muziek, hapjes en drankjes 

Op zaterdagmiddag 19 december gaven vier jonge mensen een Kerstzangconcert in de hal van de 

Christus Triumfatorkerk. Ze kennen elkaar via het ‘Leids Studenten Koor en Orkest Collegium 

Musicum’ en zijn voor deze gelegenheid bij elkaar gesprokkeld door Annika (ook bekend als 

musicalster Ester). Dat deed ze speciaal voor de Talentenveiling, om zo ook een bijdrage aan het 

goede doel te kunnen leveren. 

  

 

Vier stemmen, vier talen en bijna 30 luisteraars 

Annika: “Het is de eerste keer dat we in deze samenstelling optreden en tijdens het oefenen voelde 

het meteen goed. Ook ben ik heel blij met de goede samenwerking met Wilma (organisator van de 

Talentenveiling). Zij heeft alle hapjes, drankjes en versiering verzorgd.” De zanggroep, die bestaat uit  

Annika, Sjoerd, Sanneke en Vincent, vermaakte de bijna 30 luisteraars met vierstemmig gezang in het 

Nederlands, Engels, Duits en zelfs Frans. Vincent zat nog even in spanning of er wel genoeg publiek 

zou zijn. “Gelukkig was de hal goed gevuld en het was mooi om te zien dat het publiek meezong.” 

Ook Sanneke vond het een leuke sfeer: “Lekker informeel.” 

 

De Talentenveiling zorgt ook voor onderlinge verbinding 

In het publiek zitten bekenden van de zangers, veel leden van onze Christust Triumfatorkerk en 

enkele Duinzichtkerkleden. Ze luisteren muisstil naar de religieuze Kerstliederen en het lichter 

repertoire zoals I’m dreaming of a white Christmas, maar zingen ook enthousiast mee met Engelse 

klassiekers als Hark the herald angels sing. 

Caroline (o.a. bekend als pianiste bij Musical Ester) was dankzij stichting DeZinnen en de 

Duinzichtkerk op de hoogte van dit concert: “Ik vind de zangers echt geweldig en ik voel me verwend 

met de mooie muziek en de hapjes en drankjes. Ook al ken ik hier bijna niemand, de sfeer hier is 

goed. Dat vind je niet in elke kerk.” Kia (lid van onze kerk en groot afneemster van de 

Talentenveiling) vond het programma heel verrassend. “Een leuke afwisseling van religieuze liederen 

voor de pauze en vrolijke liedjes en meezingers na de pauze. Het was leuk om te zien hoe de zangers 

onderling communiceerden, met af en toe een grapje. Ze waren goed op elkaar ingespeeld. Ik vind 

het mooi dat de Talentenveiling niet alleen geld opbrengt voor het goede doel, maar ook zorgt voor 

onderlinge verbinding!”  

 

 

Zangtalenten v.l.n.r. Vincent, Sanneke, Annika, Sjoerd 


