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Beste Vrienden, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2016. 
 

 

60-jarig Priesterfeest Mgr. drs. J.W.N. Valkestijn 
Op 26 mei 1956 is Mgr. drs. J.W.N. Valkestijn door mgr. J.P. Huibers tot priester 

gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Als rector cantus (een 
priester/kerkmusicus die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de liturgische 
muziek tijdens de vieringen in de Kathedraal) was hij de voorganger van magister 
cantus Fons Ziekman en magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen.  
Uit dankbaarheid zal er op zondag 29 mei a.s. om 10.00 uur in diezelfde 

Kathedraal aan de Leidsevaart een Hoogmis worden opgedragen waarin de 
feesteling zal concelebreren. De Bavo Cantorij zal de muzikale invulling voor haar 
rekening nemen. 
In verband met gezondheidsredenen wordt verder in beperkte en besloten kring 
(aangegeven door de jubilaris zelf) aandacht besteed aan deze bijzondere 
gebeurtenis. 

 
 

Plebaan H.J. van Ogtrop 50 jaar priester 
Op zondag 5 juni viert Plebaan Hein Jan van Ogtrop zijn 50-jarig priesterjubileum. Dat gebeurt tijdens de 
Hoogmis om 10.00 uur in de Kathedraal aan de Leidsevaart. Het Kathedrale Koor verzorgt de muzikale 

omlijsting.  
 

Zondag 19 juni: Jubileumconcert 
Zaterdag 18 en zondag 19 juni zijn bijzondere dagen in de geschiedenis van het Muziekinstituut: tijdens dit 
jubileumweekend krijgen alle koorleden muzikale workshops aangeboden, die hen zullen verrassen, inspireren, 

en uit hun comfortzone zullen halen.  
Tijdens het jubileumconcert op zondag 19 juni om 16.00 uur in de Kathedraalzult u de Koren horen zoals u hen 
nog nooit heeft gehoord: onder leiding van nationaal bekende professionals zingen ze gospel, close-harmony, 
opera, vocal percussion, muziektheater en hoort u human beatboxing. 
Dit wilt u niet missen! 
 

Tournee Bavocantorij naar Portugal - stand van zaken 
Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij in het vliegtuig naar Portugal (en voor het hotel geldt hetzelfde). 

Inmiddels hebben zich meer dan 20 enthousiaste deelnemers definitief aangemeld (zie ook de vorige 
nieuwsbrief). Mocht u zich nog niet definitief hebben gemeld, wees er dan snel bij, want 'op is op'. 
 
Nog even de details: 
In de herfstvakantie van 2016 (15 t/m 20 oktober) gaat de Bavo Cantorij op tournee naar Portugal. De Stichting Vrienden 
organiseert een parallelreis en u kunt (nog) mee. De kosten bedragen € 675 per persoon, voor vliegreis, hotel (half pension) 
en toegang concerten. U kunt inschrijven door een email te sturen naar info@vriendensintbavo.nl of een briefje naar Franz 
Schubertlaan 49, 2102 EK Heemstede. 
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