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De musici

Hugo van der Meij
Hugo van der Meij werd geboren in 1992 te Katwijk. Al op 
zeer jonge leeftijd was hij achter de piano te vinden, en 
dat resulteerde in pianoles op 8-jarige leeftijd, van Peter 
Bontje. Toen hij 16 jaar oud was ging hij op orgelles bij 
Sjaak van Duijn, eveneens in Katwijk. Hij was 20 jaar oud, 
toen hij de cursus Koordirectie aan het UCK te Utrecht ging 
volgen. Momenteel is Hugo dirigent van 2 mannenkoren, een 
gemengd koor en een mannenensemble. Ook speelt hij door het hele land als koor-
begeleider op zowel orgel als piano en geeft hij steeds meer orgelconcerten. Naast 
zijn muzikale werkzaamheden is Hugo verbonden aan het Hoornbeeck College te 
Gouda als docent muziek en communicatie. Hugo is kerkorganist in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk te Katwijk, en speelt regelmatig diensten in andere kerken. 

Laurence Fierens
Laurence Fierens (1999) is sinds zijn 7e jaar begonnen met 
het bespelen van de piano. op 8-jarige leeftijd begeleidde 
hij de liederen op de repetities van het kinderkoor.  Hij 
volgde daarna les bij verschillende pianisten, waaronder 
concertpianist Peter Bakker, Bernard Zwueste, Roeland de
Reuver, Lennart Moree en de Amerikaanse pianist Andrew
Wright. In augustus 2015 deed hij mee aan aan het Nederlands 
Premiere Concous, waar de eerste prijs werd behaald. Sindsdien is hij begeleider
van verschillende koren en volgden tal van concerten en cd-opnames in 
begeleidingsverband van koren, instrumentalisten en vocalisten. Het repertoire 
is veelzijdig en bestaat voornamelijk uit klassiek geestelijke en modern-klassieke 
muziek. In het dagelijks leven werkt hij als beleidsmedewerker bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

Mariënhoef  7  •  3851 ST Ermelo NL •  +31 341 55  48  76  •   www.contentorgels .nl

Kerstconcert 2022



4,

Kerstconcert 2022

Programma

1. Intro (op orgel en piano)

      Als alles duister is
      Want een Kind is ons geboren

2. Welkomstwoord

3. Komt allen tezamen (samenzang)
      Komt allen tezamen
      jubelend van vreugde
      komt nu, o komt nu 
      naar Bethlehem
      Ziet nu de vorst der 
      eng’len hier geboren
      Komt, laten wij aanbidden
      Komt, laten wij aanbidden
      Komt, laten wij aanbidden 

      die Koning! 

4. Orgel en piano:
      Stille nacht, Heilige nacht  Traditioneel 
      Still, still, still    Traditioneel
      Jesu, joy of men’s desiring  J.S. Bach 
      Kerstfantasie    H. van der Maten
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O Kind, ons geboren 
liggend in de kribbe
neem onze liefde 
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden

die Koning!
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5. Pianoimprovisatie   Laurence Fierens

6. Orgel en piano:
      Cantique de Noel    arr. M. Koekelkoren 
      Sheep may safely graze   J.S. Bach
      Mary, did you know?   Lowry & Greene 

7. Orgelimprovisatie   Hugo van der Meij

8. Orgel en piano:
      O, Kindeke klein    J. Mulder 
      Away in a manger    J. Mulder

9. Pianoimprovisatie   Laurence Fierens

10. Orgel en piano:
        Rondo Marcando   J. Mulder 
        Toekomst vol van hoop   J. Mulder
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11. Orgelimprovisatie ‘Ere zij God’  Hugo van der Meij
         (aansluitend samenzang)

          Ere zij God, ere zij God,
          in den hoge, in den hoge, in den hoge.
          Vrede op aarde, vrede op aarde,
          in de mensen een welbehagen.

          Ere zij God in den hoge,  
          Ere zij God in den hoge.
          Vrede op aarde, vrede op aarde,
         in de mensen een welbehagen.
         In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

         Ere zij God, ere zij God, 
         in den hoge, in den hoge, in den hoge.
         Vrede op aarde, vrede op aarde, 
         in de mensen een welbehagen.
         Amen, amen.

12. Dankwoord

13. Vierhandig vleugel:
        St. Petersburger Schlittenfahrt  R. Eilenberg



Kerstconcert 2022

Onze digitale orgels
Content Orgels bouwt al jarenlang prachtige
orgels voor in de huiskamer.  De digitale 
orgels zijn de afgelopen jaren over de hele 
wereld verkocht aan talloze organisten. 
De ontwikkeling van deze orgels is in al die 
jaren doorgegaan. Dankzij de – in eigen beheer 
ontwikkelde – Invention Technology® is het 
mogelijk om samples van maar liefst vier 
unieke klankwerelden te bespelen. Met één 
druk op de knop verwisselt u de orgelbank 
van een Duitse barokorgel met die van een 
Cavaillé-Coll orgel in Frankrijk of bevindt u zich 
op één van de prachtige Nederlandse orgels. 

Met de Virtual Player Position beleeft u
uw eigen orgelspel vanachter de speeltafel,
in de kerk voor het orgelfront of verder naar
achteren in de kerk.

Deze opties worden standaard meegeleverd 
met al onze digitale huiskamerorgels. We 
hebben een uitgebreid aanbod, van een 
orgel met één klavier, tot orgels met wel 
vier klavieren! Ook in meubels is er een 
grote diversiteit, van de meest compacte 
orgels, tot hoge modellen met prachtige 
kroonlijsten. Kortom, voor elk wat wils! 
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Onze Hauptwerk-orgels
Met de Content Cambiare serie maakt 
Content het mogelijk om Hauptwerk™ te 
bespelen. Deze orgels bieden een optimale 
klankbeleving, eenvoudige bediening en
betrouwbare kwaliteit. 

Bij een Hauptwerk-orgel bespeelt u vooraf 
opgenomen samples, die in de betreffende 
kerk zijn gemaakt. Deze opnames zijn in 
recente samplesets op diverse locaties 
in de kerk opgenomen, waarbij het ook 
mogelijk is om zelf de positie van weergave 
te bepalen. Op deze manier hoort u het 
orgel exact zoals deze in de gekozen 
kerkruimte ook te beluisteren is. Op deze 
manier brengt u een beroemde kerk tot
leven in uw huiskamer.

Hauptwerk-orgels van Content worden 
gekenmerkt door de hoge kwaliteit van de 
eikenhouten meubels, de high-end audio-
weergave, en de eenvoudige bediening 
van de touchscreens door de Content User 
Interface. 

Beleef de pijporgel-ervaring van Hauptwerk 
nu zelf, door de Cambiare-orgels van 
Content!
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Over Content Orgels
Content Orgels is een toonaangevende Nederlandse orgelbouwer. Al ruim 40 
jaar worden onze orgels met oog voor de jarenlange orgeltraditie gebouwd. 
Natuurgetrouwe klanken gecombineerd met innovaties en oer-Hollands 
vakmanschap geven onze instrumenten een hoge kwaliteitsstandaard. Dit 
staat garant voor vele jaren speelplezier. Bij Content staan klantgerichtheid, 
professionaliteit en innovatie centraal. 

Van West-Europa tot het Verre Oosten: jaarlijks vinden honderden orgels hun weg 
naar uiteenlopende locaties en naar zowel amateur- als professionele organisten. 
Zij kiezen voor onze orgels om onder meer de uitstraling van het hoogwaardige 
orgelmeubel. Hierin worden met oog voor detail uitgezochte houtsoorten en 
stijlvol lijstwerk gecombineerd met traditioneel handwerk uit onze orgelmakerij.
Daarnaast is er brede waardering voor de goede prijs-kwaliteitverhouding van de 
instrumenten, en de voortdurende zoektocht naar innovaties.

Maak kennis met de natuurgetrouwe en ongeëvenaarde klanken van het 
Content-orgel! Ga naar onze website, www.contentorgels.nl, voor 
meer informatie of bezoek uw dealer voor een 
klankdemonstratie en vrijblijvend advies.
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