
Extra Uittip:Black Gospelkoor Benediction
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor 
Black Gospelkoor Benediction

Wie zijn jullie?
Wij zijn “Black Gospelkoor Benediction” het
woordje “Black” slaat niet op onze huidskleur,
maar op de repertoire wat wij ter gehore
brengen en dat zijn swingende, doorleefde,
Amerikaanse gospels! Benediction heeft sinds
de oprichting in 1997 een zeer ruim repertoire
opgebouwd met liederen van bekenden Gospel
artiesten. Wij geven onze eigen concerten en
worden vaak vanuit heel het land gevraagd voor
het verzorgen van een concert en optredens
tijdens kerkdiensten, huwelijksdiensten maar
ook om rouwdiensten te begeleiden. André
Bijleveld is onze zeer enthousiaste dirigent, het
koor bestaat uit 60 leden en wij worden
begeleidt door onze eigen vijfkoppige band. 

Wat gaan jullie doen?
Voor dit optreden hebben wij ons kerst repertoire weer helemaal opgepoetst. Bekende kerst nummers 
in het Nederlands die iedereen kan meezingen maar ook de mooie Engelse Black Gospel Kerst 
nummers zullen wij voor u gaan zingen.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Wij zijn gevraagd door de Stichting XiE Enschede om te gaan zingen en ds Rienks zal natuurlijk het 
kerst verhaal vertellen. Stichting XiE wil de liefde van Christus zichtbaar maken in onze stad. Dit 
optreden mogen wij verzorgen tijdens het evenement Winter Wonderland. De Burgerzaal van het 
Gemeentehuis is omgetoverd tot een gezellige Stadsherberg. De gemeente Enschede wil met de 
Stadsherberg wil stadsgenoten samenbrengen. Omdat het fijn is om in de koudere donkere dagen bij 
elkaar te kruipen.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op woensdag 23 december vanaf 19:00 tot 21:00 uur. De locatie is de Burgerzaal van het Stadhuis 
van Enschede. Het Stadhuis is deze dagen echt ‘Het Huis van de Stad’. De entree is natuurlijk 
helemaal gratis.

Verder nog iets te melden?
Voor meer informatie over Black Gospelkoor Benediction: bezoek onze website op www.benediction.nl
.

http://www.benediction.nl/

