Ringbijeenkomst met dr. Hanna Rijken over kerkmuziek op zondagmiddag 18
november van 14:00 uur tot 16:00 uur in de Dorpskerk van Schaarsbergen.
Tegelijk met de nieuwe classisindeling die op 1 mei jl. in verband met Kerk2025 is ingevoerd, zijn er
ringen ingesteld die vooralsnog de omvang hebben van de oude classes. Een belangrijke taak van de
nieuwe ringen is om de onderlinge ontmoeting tussen de (leden van de) gemeenten binnen de ring te
bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om (afgevaardigden van) kerkenraden, maar ook om andere
gemeenteleden.
De ring Arnhem organiseert daarom
een workshop kerkmuziek met dr.
Hanna Rijken. De workshop is bedoeld
voor alle gemeenteleden binnen de
ring Arnhem die belangstelling
hebben voor kerkmuziek. Daarbij
denken we met name aan
predikanten, organisten, leden van
cantorijen, maar natuurlijk ook aan
andere gemeenteleden die veel van
zingen houden.
Met Hanna Rijken is afgesproken dat
het thema van de workshop
VERBINDEN is, en dat past natuurlijk
heel goed bij de opdracht van de ring
om de ontmoeting tussen
gemeenteleden te bevorderen.
Hanna Rijken heeft heel wat te
vertellen, maar het is natuurlijk ook
de bedoeling dat we met elkaar gaan
zingen.

Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, promoveerde op 12 december 2017 aan de Protestantse
Theologische Universiteit te Amsterdam op een dissertatie ”My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of
the Anglican Choral Evensong in the Netherlands.’ Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams
Conservatorium als docent Kerkmuziek – Liturgiek. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal
Theologen Ensemble powered by PThU en artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht.
Sinds 1 juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten
dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, met een bijzondere opdracht voor het project dat ze
initieerde: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.

Graag nodigen we iedereen die belangstelling heeft voor kerkmuziek uit voor de ringbijeenkomst
op zondagmiddag 18 november van 14:00 tot 16:00 uur in de Dorpskerk Schaarsbergen,
Kemperbergerweg 806, 6816 RX Arnhem.

