King James Bible
De Engelse Kerk viert haar jaarlijkse Muziek en Bloemen Feest, het Music and Flower
Festival, op zaterdag 11 en Pinksterdag 12 juni 2011.
Uitbundige bloemdecoraties sieren de kerk gedurende deze twee dagen. Het thema is
uiteraard gebaseerd op de vertaling van de Bijbel in het Engels, die 400 jaar geleden tot
stand kwam. In Engeland bekend onder de naam ‘King James Bible’, ook wel genoemd
als ‘The Authorized Version of the Bible’.
Op zaterdag worden miniconcerten gegeven door zowel professionele musici alsook
goede amateurs. Deze duren ongeveer een half uur waarna er in de volgende dertig
minuten voldoende gelegenheid wordt gegeven voor de luisteraar een bezoek aan de
English Tearoom te brengen. Wanneer de zon ook dit jaar ons niet in de steek laat, is
deze in de tuin ingericht. Hier zijn overheerlijke home made cakes te genieten tezamen
met vers gezette koffie en thee. Gedurende lunchtijd zijn er verse sandwiches verkrijgbaar.
Opnieuw zijn er kramen met een grote variëteit aan boeken, planten en sierraden. De
grote variatie van de inmiddels befaamde jams en marmeladen zullen uw keuze niet
gemakkelijk maken. In de afgelopen jaren waren de populaire smaken al snel uitverkocht.
Om de bezoekers niets te laten missen volgt hieronder het tijdsschema van de recitals.

De Tearoom opent op zaterdag 11 juni om 10.00 uur.
10.30 Patrick Hopper (piano en orgel)
11.30 Flûtes à Lek
12.30 Cantaba o.l.v. Harrie Wagemakers
13.30 John de Wit (cello) en Mieps Fontein (piano)
14.30 Anthem o.l.v. Klaas-Jan de Groot
15.20 Sara van Oordt (orgel)
16.00 Amor Vincit o.l.v. Gijsbert van de Lagemaat
17.00 sluiting van de eerste dag van het festival
Op zondag 12 juni begint de feestelijke Eucharistie om 10.30 uur.
Voorganger is de chaplain, de Venerable John de Wit. De lezingen zijn uit de King
James Bible. De muziek is van Tallis, Darke en Sumsion. Na de dienst bieden we een
kop koffie of thee aan. Dit samenzijn wordt gevolgd door een Bring-and-Share Lunch.
14.30 uur Choral Evensong door het koor van Holy Trinity Church.
Muziek is van Ayleward (Responses), Murrill (Evening canticles in E) en Attwood’s
Come Holy Ghost. We sluiten het Festival af met een Afternoon Tea.
Het Music and Flower Festival is ook dit jaar weer gratis toegankelijk en daarom wordt
uw financiële gift op prijs gesteld. Het Festival wordt gehouden in de Engelse Kerk,
Holy Trinity Anglican Church, aan het Van Limburg Stirumplein in Utrecht Oost (nabij
het Wilhelminapark).
De pastorie en tuin zijn gelegen aan de Van Hogendorpstraat 26, 3581 KE Utrecht.

Voor meer informatie: office@holytrinityutrecht.nl of bel met 065 313 00 86

