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CELLOCONCERT IN DE STILLE WEEK 
Soliste Irene Kok speelt uit de cellosuites 
van J.S. Bach 
 
Sober, enkel het hoogst nodige: stilte en 
daarin dan het lied dat de cello zingt.  
Onontwijkbaar.  Het is daar tussen 
instrument en ziel, tussen de celliste en wie 
gekomen is om te horen. 
Op 11 april, de dinsdag in de Stille Week, 
speelt Irene Kok uit de fameuze cellosuites 
van Bach. Een klein uur, waarin de drukte 
van de wereld en in jezelf even hun plaats 
gewezen krijgen. 
Celliste Irene Kok rondde in 2016 haar 
master studie af aan het conservatorium van 
Amsterdam bij Jeroen den Herder. 
Momenteel studeert ze aan de Universität für 
darstellende Kunst in Wien bij professor 
Reinhard Latzko. Ze was succesvol bij 
meerdere concoursen waaronder een eerste 
prijs bij het Prinses Christina concours. Ze is 
laureaat van ‘The 17th Kiejstut Bacewicz 
International Chamber Music competition’ in 
Polen en York Early Music competition en de 
eerste prijs tijdens het Euroconcours cello. 
Irene bespeelt een Capicchioni uit Cremona 
die haar ter beschikking is gesteld door het 
Nationaal Muziekinstru-menten Fonds.  
 
Datum: Dinsdag 11 april. 
Plaats: Lutherse Kerk, Zuideinde 39, 
Monnickendam.  
Tijd: 20.30-21.30 uur. Koffie vanaf 20.00 uur. 
Vrij toegang, collectebus bij uitgang. 
 

 

 
 
 
FILM IN ZUIDERWOUDE  
Afgelopen zomer kwam deze verfilming van 
het boek van Jan Siebelink in de bioscoop. 
We wilden er toen met een groepje heen, 
maar helaas was het aantal voorstellingen 
nogal beperkt en is het toen niet gelukt.  
Op 18 april kijken we de film alsnog in de 
kerk van Zuiderwoude.  We volgen tuinder 
Hans Sievez in zijn geloofsontwikkeling. 
Steeds meer komt hij onder de invloed van 
evangelist Jozef Mieras, en steeds verder 
raakt hij verwijderd van zijn vrouw Margje, 
zijn gezin en zichzelf. Calvinisme op zijn 
zwartst in een verfilming van een aangrijpend 
boek. 
We beginnen om 19:30 uur met de film, en 
voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid 
om nog even na te praten. 
  
Dinsdag 18 april 
Kerk, Zuiderwouder Dorpsstraat 1,  
Zuiderwoude.  
Aanvang 19.30 uur.  
Toegang is vrij, collectebus bij de uitgang.  
 
 


