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Zingen voor VREDE in de Walburgiskerk op zondag 1 mei 
Zangers gevraagd voor vertolking ‘A Ukrainian Prayer’ van John Rutter  
 
Op zondag 1 mei wordt gezongen voor de vrede, in een bijeenkomst van 16.00 tot 17.00 uur in de 
Walburgiskerk. Iedereen die dit aanspreekt, is van harte welkom. Met deze bijeenkomst wil een 
aantal inwoners van Zutphen stem geven aan hun verbondenheid met de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. Tijdens de bijeenkomst wordt ook  ‘A Ukrainian Prayer’ van John Rutter 
gezongen. Iedereen die graag ‘goed voorbereid’ mee wil zingen met dit bijzondere lied, kan vooraf 
over de muziek hiervan beschikken. Met deze koren en zangers wordt in feite een eenmalig 
‘projectkoor’ gevormd.  
 
Vrede  
1 mei is op de drempel van de week van 4 en 5 mei, waarin Nederland traditiegetrouw stilstaat bij de 
vrijheid. Dit jaar krijgen deze dagen extra lading door de dramatische situatie in Oekraïne. Het belang 
van vrede is pijnlijk duidelijk geworden. Tijdens de bijeenkomst zullen twee vluchtelingen uit 
Oekraïne hun verhaal vertellen. Er is ook aandacht voor slachtoffers in andere brandhaarden. 
 
Solidair 
Deze bijeenkomst is een initiatief  van de gezamenlijke kerken in Zutphen en heeft als doel om onze 
verbondenheid te tonen met de slachtoffers én met elkaar. Muziek verbindt, troost en geeft 
betekenis. Diverse lokale / regionale musici haken aan, zoals een ensemble met jonge strijkers van 
Stichting Arcato én zangers van Gospelkoor Inspiration - Vorden. De vrijwillige bijdrage van bezoekers 
bij de uitgang  gaat in zijn geheel naar giro 555.  
 
Zangers gevraagd 
De Engelse componist John Rutter reageerde op de oorlog in Oekraïne door te doen waar hij goed in 
is: hij schreef een koorwerk bij de tekst van een Oekraïens gebed en stelt de compositie kosteloos 
beschikbaar. Dit lied wordt in de bijeenkomst op 1 mei vertolkt onder leiding van Klaas Stok, organist 
van de Walburgiskerk en dirigent van onder andere het Groot Omroepkoor, het Nederlands 
Kamerkoor en het NDR-Chor Hamburg.  
 
Iedereen uit Zutphen en omgeving die mee wil zingen kan zich opgeven bij Ronald Heins via 
heins@pknzutphen.nl, met vermelding van de zangstem (sopraan, alt, tenor, bas). Hij/zij ontvangt 
dan de bladmuziek om de stem thuis in te studeren. Er is één repetitie, op zondag 1 mei van 14.00 
tot 15.00 uur in de Walburgiskerk. Diezelfde middag wordt het dan gezongen in de bijeenkomst van 
16.00 tot 17.00 uur. Duizenden (gelegenheids)koren van over de hele wereld gingen Zutphen daarbij 
voor.  


