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Jannie Wichards  

 

Eben-Haëzer staat al vele jaren onder leiding van dirigente 
Jannie Wichards. Haar muzikale interesse onstond tijdens 
haar studietijd aan de Pabo, waar ze voor een muziekspecia-
lisatie heeft gekozen. Zij startte de opleiding assistent-
dirigent aan de SAKO en deed vele jaren ervaring op als ver-
vangend dirigente bij verschillende koren. Naast dirigente 
speelt zij vanaf haar 10e jaar piano, waarvoor zij lessen volg-
de bij Greet Renes en Loek van der Leeden. Jannie weet met 
haar enthousiasme en geduld de leden steeds weer te moti-
veren.  
 
 

Maarten-Jan Dongelmans 
      

Maarten-Jan Dongelmans begon als zevenjarige met piano-
spelen en werd in 1966 organist in de Nijmeegse Christus 
Koningkerk. Hij studeerde Geschiedenis en Muziekweten-
schappen aan de Nijmeegse universiteit. Sinds 1984 is pro-
fessioneel actief als publicist en koordirigent. Hij heeft de lei-
ding over vijf koren in Nederland en Duitsland. Van het ENKA 
Mannenkoor is hij  sinds 1996 dirigent. Zijn passie voor ope-
ra draagt hij ook uit door cursussen (o.a. colleges aan de 
HOVO Nijmegen) en als presentator van de live-opera’s per 
satelliet vanuit The Met in New York, zowel in Pathé Rem-
brandt Theater Arnhem als Cinemec te Ede.  
 

Jos Teeuw 
 

Jos Teeuw is sinds 2006 de vaste organist van Eben-Haëzer. 

Op 8-jarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen. Later 

volgde Jos jarenlang orgelles bij Herman van Vliet en piano-

les bij Herman van Vliet en pianoles bij Herman Riphagen. 

Sinds zijn 16e jaar is hij een van de vaste organisten van het 

Van Vulpen-orgel in de Cunerakerk te Rhenen. Deze jonge 

orgelvirtuoos heeft het laatste orgelconcours in de Laurens-

kerk in Rotterdam gewonnen, hetgeen natuurlijk een enorme 

prestatie is. 



Eben-Haëzer 
 

Eben-Haëzer is een gemengd zangkoor, bestaande uit tachtig 
enthousiaste leden uit Rhenen en omstreken. Het repertoire 
van het koor is afwisselend en vrij breed en bestaat o.a. uit 
spirituals, liederen van Johannes de Heer, hedendaagse 
psalmbewerkingen maar ook klassieke werken. Ieder najaar 
geeft het koor een groot concert in de Cunerakerk waar vaak 
bekende solisten aan meewerken. Verder wordt met regel-
maat gezongen tijdens kerkdiensten en in verzorgingshuizen 
en is het koor te gast bij de herdenkingen op de Grebbeberg. 
Naast het zingen zijn er nog tal van andere activiteiten, zoals 
de jaarlijkse voorjaarsmarkten en het dagje uit. Kortom een 
actief koor! 
Zingt u ook zo graag? Kom dan eens een keertje mee repete-
ren in De Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan1 te Rhenen 
(19.45-22.00 uur).  U bent van harte welkom! 
 

ENKA Mannenkoor 
 

Het ENKA Mannenkoor heeft 60 leden, ongeveer gelijk ver-

deeld over eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bas-

sen. Het koor is in 1925 opgericht als een fabriekskoor, maar 

is nu al geruime tijd een algemeen mannenkoor. Het reper-

toire is breed, van Bach tot Balkanmuziek en van Mozart tot 

musical. Er zijn enkele geestelijke en andere stemmige num-

mers in het repertoire, zodat bij voorkomende gevallen een 

passend programma kunnen bieden. Het koor heeft intussen 

een ruime traditie binnen een Ede en heeft bekendheid opge-

bouwd met concerten en optredens. Traditioneel is bijvoor-

beeld het al vele jaren uitgevoerde Oranjeconcert. In de laat-

ste jaren wordt opgetreden in de Airborne Taptoe. Regelma-

tig wordt ook met andere koren opgetreden en wordt op 

koorfestivals de maat genomen. Om de twee jaar heeft het 

koor een buitenlandse reis. Deze worden tevens benut om  

ter plekke op te treden. Bent u geïnteresseerd om te gaan 

zingen? Op donderdagavond kunt u mee repeteren in Ons 

Huis, naast de Taborkerk, Prinsesselaan 8, Ede. (19.45 uur-

22.00 uur). Ook hier bent u van harte welkom! 


