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Beste Muziekliefhebber, 
 

Op zondag 11 december a.s. vindt alweer het derde concert uit onze  
kamermuziekserie 2022 – 2023 plaats in de Oude Kerk in Oosterbeek. Die middag treedt 
het Vrouwenkamerkoor Hera op, onder leiding van Raghna Wissink en met medewerking 
van Maaike Bosscher, harp. Het is alweer geruime tijd geleden dat wij een kamerkoor in 
de Oude Kerk te gast hadden. En het belooft een mooi concert te worden dat aansluit bij 
de periode van Advent en Kerst. 
 
Meer achtergrond informatie bij dit koor en het programma vind u in deze nieuwsbrief. 
Wij nodigen u uit via onze website www.concertenoudekerk.nl kaarten te reserveren. 
Daar vindt u ook informatie over de komende concerten. 
 
Graag tot ziens in de Oude Kerk in Oosterbeek! 
 
 
 
Met een hartelijke groet, 

Jaap Hagen 
voorzitter CSOK 

http://www.concertenoudekerk.nl/


Culturele Stichting Oude Kerk 
NIEUWSBRIEF december 2022 

2 

 

 

 
 

Vrouwenkamerkoor Hera 
 
 
 
Een passie voor het zingen van uitdagende muziek op hoog niveau verbindt de 12-16 
zangeressen van vrouwenkamerkoor Hera. Het ensemble wordt in 2019 opgericht door 
dirigente Raghna Wissink en gooit vanaf het eerste concert hoge ogen met interessant, 
veelstemmig, klassiek en eigentijds a capella repertoire. 
De vrouwen van Hera verschillen in leeftijd en achtergrond maar delen een zeer ruime 
zang- en koorervaring. Ze prikkelen elkaar om muzikaal initiatief te nemen, buiten hun 
comfortzone te stappen en samen hard te werken. Zo weten zij de soms complexe muziek 
te doorgronden en overtuigend over te brengen op hun publiek. 
 

 
 
Met delen uit het debuutprogramma ‘Fear thou not’ wint Hera in februari 2020 het Vocaal 
Festival in Utrecht en wordt bovendien ‘publiekslieveling’. Uit het juryrapport: “Wat een 
prachtig ensemble met interessant repertoire, een uitstekende focus van de koorleden en 
een fijne muzikale benadering.” 
Het seizoen 21/22 staat in het teken van twee grote producties. Over Stroom met 
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medewerking van de Noors-Nederlandse video artist Simone Hooymans en Bespiegeling 
in samenwerking met een dichter, regisseur en componist. Hera werkt intensief samen 
met Nederlandse componisten en laat zich graag uitnodigen door bijzondere 
opdrachtgevers, waaronder Stichting Stolpersteine. 
Volg ons via www.kamerkoorhera.nl of Facebook of neem contact op met 
info@kamerkoorhera.nl 
 
 

Raghna Wissink 
 
 
 

Raghna Wissink (1988) ontdekt 
als kind haar passie voor muziek, 
zingen en dirigeren bij de 
Koorschool Midden-Gelderland in 
Ede. Op haar 15e wordt ze 
dirigent van haar eerste 
kinderkoor en dat resulteert vele 
cursussen en opleidingen later, in 
een master titel Koordirectie en de 
bachelors Klassiek Zang, 
Kerkmuziek en Musicologie aan 
het ArtEZ conservatorium en de 
Universiteit van Amsterdam.  
 
Naast dirigeren is Raghna met 
regelmaat te horen als zangeres, 
zowel in professioneel 
ensembleverband als ook als 
soliste. Meest recent in de 
Mattheus Passie van Bach 
(hertaling Jan Rot) en de 
Mariavespers van Monteverdi.  
 
Raghna werkt als dirigent op 
vaste basis voor 
‘Vrouwenkamerkoor Hera’, 
gemengd kamerkoor ‘Musica 
Vocalis’, het koor voor Engelse 

kerkmuziek ‘Anthem’, en de Bachcantates in Blokzijl. Als docent werkt zij al jaren met veel 
plezier met de jonge, getalenteerde zangers van de Nationale Koren.   
  

http://www.kamerkoorhera.nl/
mailto:info@kamerkoorhera.nl
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Maaike Bosscher, harp 
 
Maaike Bosscher (1979) studeerde aan het conservatorium van Enschede, de Hochschule 
für Musik in Detmold en aan de Messiaen Accademie. Daar behaalde ze in 2004 haar 
diploma. Haar docenten waren Alexandre Bonnet, Godelieve Schrama en Manja Smits. 
Sindsdien heeft haar muzikale ontwikkeling niet stil gestaan. Ze nam deel aan een cursus 
Jazzharp, volgde de opleiding Muziek aan de Basis, ze werkt samen met een groot aantal 
dirigenten, orkesten en met musici in andere muzikale genres en ze volgt zanglessen. 
Op het podium gaat Maaike uitdagingen aan met zeer gevarieerde samenstellingen van 
instrumenten, waarbij het werken met blazers en zangers haar voorkeur heeft. Solistische 
optredens grijpt ze aan om de harp van zijn voetstuk te tillen en, op zeer persoonlijke 
wijze, in al zijn facetten te laten horen aan iedereen die maar luisteren wil. Verbazing en 
ontroering zijn dan ook regelmatig voelbaar bij haar publiek.  
Naast haar concertpraktijk geeft Maaike les aan een groot aantal harpleerlingen en 
verzorgt zij muzieklessen op basisscholen. Zij doet dat met veel passie, enthousiasme en 
inlevingsvermogen.   
Kijk voor meer informatie op: www.harpuithethart.nl  
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“Alleluia”   
Concert door Vrouwenkamerkoor Hera 
onder leiding van Raghna Wissink met medewerking van  
Maaike Bosscher, harp 
11 december 2022, aanvang 15.30 uur Oude Kerk 
Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 

 
Uit de Codex Montpellier Alle psallite cum luya 
 
John Tavener    The Lamb 
Paweł Łukaszewski    O radix Jesse 
Michael Praetorius   Ecce Maria  
 
Marius Flothuis  Pour le tombeau d’Orphee 
 
John Tavener    Awed by the beauty 
Maurice Duruflé    Tota pulchra es 
Alice Tegnér    Ave Maria  
Patrick Hadley    I sing of a maiden  
 
Benjamin Britten  Uit: Suite for harp, opus 83 

- Toccata  
- Hymn 

 
Paweł Łukaszewski   O clavis David 
Hanneke Hommes   O magnum mysterium  
Giovanni da Palestrina   Hodie Christus natus est 
 
 
--- Korte pauze --- 

  



Culturele Stichting Oude Kerk 
NIEUWSBRIEF december 2022 

6 

 

 

 
Benjamin Britten   Ceremony of Carols 

- Hodie Christus natus est 
- Wolcum Yole 
- There is no rose 
- That younge child 
- Balulalow 
- As dew in Aprille 
- This little Babe 
- Interlude 
- In freezing winter night 
- Spring Carol 
- Deo gratias 
- Hodie Christus natus est 

 
Wat past de boog van de seizoenen toch mooi bij het kerkelijk jaar, of eigenlijk andersom 
natuurlijk. Een constante afwisseling van donker en licht, inkeer en uitbundigheid, 
onzekerheid en hoop. De steeds groter wordende groep niet-kerkelijken mist het 
samenkomen van deze twee lijnen en mede daardoor een stuk verbinding met elkaar en 
de context van het jaar. Zij zoekt naar nieuwe wegen om samenkomst, gemeenschapszin, 
rituelen en bezinning met anderen te delen buiten de kerk. Concerten kunnen door middel 
van tekst en muziek mensen fysiek en in gedachte samenbrengen en inhoud geven aan 
de rite de passage door het jaar.   
 
Vrouwenkamerkoor Hera brengt een sfeervol najaarsprogramma met werk dat je op het 
puntje van je stoel laat zitten en muziek waarvoor je ontspannen achterover kunt leunen. 
Oude muziek van Palestrina, moderne klankvelden van Lukaszewski, op de gregoriaanse 
stijl gebaseerd werk van Durufle en de bekende en prachtig uitgebalanceerde cyclus, de 
Ceremony of Carols van Benjamin Britten. Hierin wordt Hera begeleid door harpiste 
Maaike Bosscher, die daarnaast de harp zal laten klinken in werk van Marius Flothuis en 
opnieuw Benjamin Britten.   
 
De periode van Advent naar Kerst is tegelijk kwetsbaar en verwachtingsvol, twee zachte 
eigenschappen die veel kracht in zich dragen. Ze zullen dit concert in al hun 
verschijningsvormen langskomen. Bijvoorbeeld in de tekst van het O magnum mysterium. 
Wat is het bijzonder dat het grootste symbool voor hoop en vrede in de vorm van een 
kwetsbaar pasgeboren kind in een simpele schuur tussen de dieren ligt. Hera zal dit werk 
van de jonge componiste Hanneke Hommes tijdens dit concert in première brengen. 
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Toegangskaarten 
Toegangskaarten voor het concert op zondag 11 december a.s. graag reserveren via 
www.concertenoudekerk.nl Kaartjes zijn eventueel ook verkrijgbaar aan de kerk. 
Kaartverkoop start 30 minuten voor aanvang. 

 
 
 
Toegangskaarten: 
 
€ 20,00 losse kaart 
€ 10,00  CJP-houder 
€   2,50  Gelrepas 
t/m 18 jaar gratis 
 

 

 
 
 
Volgend concert 
Zondag 8 januari 2023 
Penta strijkkwintet 

 

http://www.concertenoudekerk.nl/
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Meer informatie 
Aanvullende informatie vindt u op www.concertenoudekerk.nl Hier vindt u actuele 
informatie over de concerten en kunt u reserveren. 

 
Wij zijn ook actief op twitter @CSOKOosterbeek en onze facebookpagina is te vinden 
onder @culturele stichting oude kerk 

 
Nieuwsbrieven versturen wij voorafgaande aan de concerten per mail met meer 
informatie over de musici en het programma. Zo blijft u op de hoogte van de komende 
concerten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via secretariaat@concertenoudekerk.nl 

 

 
 

Culturele Stichting Oude Kerk 
secretariaat@concertenoudekerk.nl 

www.concertenoudekerk.nl 

http://www.concertenoudekerk.nl/
mailto:secretariaat@concertenoudekerk.nl
mailto:secretariaat@concertenoudekerk.nl
http://www.concertenoudekerk.nl/
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