
TOM bomvol bij Benefietconcert 
 

Het benefietconcert ten behoeve van stichting i.o. Return in TheaterOnderdeMolen van 

afgelopen zondag is een geweldig succes geworden met een uitverkochte zaal. De oprichtster 

van Return, Lonneke te Kamp, en haar familie waren als speciale gasten aanwezig.  

 

Na het welkomstwoord door Josée van der Staak en de inleiding van Marianne Weenink beten 

violist Frans van Dijk en pianist Jan Hagedoorn de spits af met soms jazzy klinkende 

Jiddische en Hongaarse melodieën. Daarna vertolkte  Josée van der Staak Gabriëlla’s Song 

(uit de film As it is in Heaven) op een Nederlandse tekst van Mariet Lems. Janneke Molenaar 

nam de solo over met Lena’s song uit dezelfde film. Als achtergrondkoor zongen Jan van 

Voorst, Lenie Verheem en Jeroen 

Gasseling. Vervolgens brachten 

Josée en Jeroen respectievelijk ‘I 

don’t know how to love Him’ 

(Jesus Christ Superstar) en ‘Come 

to me’ (Les Misérables), op de 

piano begeleid door Marianne 

Weenink. Na een tweede optreden 

van Frans en Jan zong Josée van 

der Staak ‘Time is over’, las het 

gedicht ‘Tijd’ van Mariet Lems en 

zong ‘Ik heb een steen verlegd’. 

Het publiek was zichtbaar geroerd.  

 

Akemi Alink-Yamamoto, klassiek pianiste, zorgde voor 

een indrukwekkend optreden met een nocturne van Chopin 

en de eerste arabesk van Debussy. De afsluiting bestond uit 

het Afrikaanse ‘Hambani Kahle’, op djembé begeleid door 

Jan Hagedoorn, en ‘Zing, vecht, huil, bid ...’ van Ramses 

Shaffy, waarbij alle aanwezigen in het theater uit volle 

borst meezongen.  

 

Lonneke Te Kamp, zichtbaar geraakt, bedankte Marianne 

en Josée met een bos zonnebloemen. De opbrengst van 

deze middag is € 732,60, een geweldig bedrag voor de 

werkplaats in Gambia! In een mail berichtte de PKN 

Barchem, dat er komende zondag een collecte voor dit 

project wordt gehouden. Goed om zo’n verbondenheid te 

voelen en zo’n prachtig bedrag over te kunnen maken! Zo 

is er toch nog heel wat positiefs te beleven temidden van 

een wereld vol verandering! Marianne Weenink- Barchem. 


