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Beste luisteraar, 

Namens het team van Content Orgels heten we u online van harte welkom
op dit concert van Content Orgels!

Deze avond concerteert Duo Hoekman vanuit onze concertzaal. Door de
bijzondere akoestiek in deze zaal komt de combinatie orgel en zang
optimaal tot zijn recht.

Het orgel
De Content Concerto Jubileo 40 is een bijzonder instrument. De digitale
samples van dit Content-orgel (met maar liefst vier verschillende
orgelstijlen) worden extra natuurgetrouw weergegeven door een uniek
systeem. De orgelkast die u voor u ziet is gevuld met pijpwerk, van kleine
pijpjes tot de grote frontpijpen links en rechts naast de speeltafel. Onder
ieder van deze pijpen bevindt zich een luidspreker. Hierdoor wordt de
orgelklank in de orgelpijp versterkt. U luistert dus vanavond naar een
digitaal pijporgel!   

Dat een Content orgel niet alleen als orgel klinkt, hoort u vanavond ook.
Een heel orkest komt tot klinken! Dit orgel is uitgerust met de Content
ExtraVoice-module, welke ook op de meeste van onze huiskamerorgels
leverbaar is. 

Mede namens de Duo Hoekman wensen wij u een mooie en muzikale
avond toe en hopen u graag nog eens te ontmoeten bij één van onze
activiteiten! 

 
 Team Content Orgels    



1. Psalm 6

2. Heer', ik kom tot u 

3.  Wat de toekomst brenge moge

4. Orgelsolo

5. Vaste Rots van mijn behoud

6. Veilig in Jezus' armen 

7. Groot is Uw trouw, o Heer'

8. Orgelsolo

9. Psalm 42: 3 en 5

10. Welk een vriend is onzen Jezus

11. Blijf bij mij, Heer'
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Over Duo Hoekman
Duo Hoekman bestaat uit twee neven: Geert Jan Hoekman en
John Hoekman. Geert Jan is de organist, en John zingt. Hun
drijfveer is eenvoudig: Ze willen zingen tot Gods eer. Daarom
zingen ze voornamelijk geestelijk repertoir. Dit repertoir is wel
heel breed: 'Van psalmen op hele noten zoals ze in de rechts-
bevindelijke kring worden gezongen, tot de nieuwste nummers
van de band Sela, opwekkingsmuziek uit de links-evangelische
hoek'.

Het duo werd vooral bekend via hun YouTube kanaal en social
media. Daar uploaden ze wekelijks nieuwe video's van hun
samenspel. De ene keer spelen ze vanuit de huiskamer, en de
volgende keer vanuit een kerk, vaak ergens in Zeeland


