
Krista van den Esker | fluit
Jorrit Woudt | piano
Ronald IJmker | orgel 

U bent mijn schuilplaats, Heer. 
U vult mijn hart steeds weer, 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U! 
Als ik zwak ben, 
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

God, onze schuilplaats. (Ps. 46/91)
Bij Hem mogen we schuilen, ieder moment van ons leven. 
Hij zal rust en liefde geven. 
Wie we ook zijn, hoe we ook tot Hem komen, 
de deur van Zijn schuilplaats zal altijd voor ons open staan.

We hopen dat u geraakt mag worden door de liederen 
en dat we door middel van ons spel mogen getuigen van 
Zijn grenzeloze liefde voor ons. 
Om zo ook te schuilen bij Hem...
 
Krista, Ronald en Jorrit

Schuilplaats



Krista van den Esker (1981) begon op 10-jarige leeftijd 
met fluit spelen. Tijdens de middel bare school volgde ze de 
tweejarige vooropleiding als leerling van Jorge Caryevschi. 
Fluitspelen en musiceren wordt haar passie, ze vervolgde 
haar studie aan het conservatorium van Zwolle. In Juni 2002 
sloot ze haar bachelor ‘cum laude’ af.

Hierna studeerde ze bij Emily Beynon aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en in 2003 begon ze haar 
masteropleiding aan de conservatoria van Zwolle, Arnhem 
en Antwerpen, bij de docenten Jorge Caryevschi, Vincent 
Cortvrint en Aldo Baerten. In juni 2005 studeerde ze wederom ‘cum laude’ af.
Naast haar studie nam Krista deel aan diverse masterclasses bij bekende fluitisten als Gaby  
Pas-van Riet, Peter Lukas Graf, Patricia Morris en Jeanne Baxtresser.
Krista is een veelgevraagd soliste en begeleidster op fluit en tinwhistle bij (koor)concerten,  
cd- en tv-opnamen. Ze is regelmatig te zien bij het bekende tv-programma ‘Nederland Zingt’.  
Passie en inleving zijn kenmerken die Krista typeren.
Naast dit alles geeft ze met veel plezier les bij ‘Quintus’, het Centrum voor Kunsteducatie in 
Kampen/IJsselmuiden en heeft ze een eigen lespraktijk in haar woonplaats Heino.
Meer info: www.kristavandenesker.nl 

Ronald IJmker (1981) kreeg voordat hij les kreeg aan de 
muziekschool in Hoogeveen, privéles thuis. Na een aantal 
jaren les gevolgd te hebben aan de Muziekschool in 
Hoogeveen is hij verder gegaan met de hoofdvakstudie 
orgel bij Harm Jansen aan de Christelijke Hogeschool voor 
de Kunsten Constantijn Huygens in Zwolle. Deze studie is 
op 15 januari 2005 met goed resultaat afgerond met een 
eindrecital in de Grote Kerk te Zwolle. 
Ronald is verbonden als organist aan de Hervormde Kerken 
van Coevorden, Hollandscheveld, en de Protestantse  
Gemeente te De Krim.

Tevens is hij een veelgevraagd en graag geziene begeleider, bij diverse koren, op zowel orgel als 
piano. Concertreizen met koren brachten hem reeds in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, 
Hongarije, Roemenië en Polen.
Ook werkte hij mee aan verscheidene CD-, radio-, en TV opnamen. Verder geeft hij orgel- en 
pianoles aan zowel beginners als gevorderden. 
Meer informatie vindt u op zijn website: www.ronaldijmker.nl

Jorrit Woudt (1980) kreeg al op negenjarige leeftijd orgel-
les aan de muziekschool in Ermelo. In 1993 zette hij zijn 
orgelopleiding voort in Heemse (Hardenberg) onder leiding 
van Freddy Veldkamp. 

Op dertienjarige leeftijd begeleidde Jorrit zijn eerste kerk-
dienst en nog steeds is hij ’s zondags op de orgelbank te 
vinden om de gemeentezang te begeleiden, voornamelijk in 
de vier Gereformeerde kerken (vrijgem.) van Enschede. 

Jorrit studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek 
aan het conservatorium in Zwolle en behaalde in juni 2004 zijn hoofdvakdiploma orgel als leer-
ling van Harm Jansen. Verder volgde hij improvisatielessen bij Sietze de Vries uit Zuidhorn, 
piano lessen bij Herman Riphagen uit Heerde en studeerde hij een aantal jaren theologie aan de 
Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg). Heden ten dage lest Jorrit af en toe nog bij 
de Enschedese stadsorganist Gijs van Schoonhoven. 

Jorrit is een veelgevraagd koorbegeleider op zowel orgel als piano bij concerten en cd-opnames. 
Zo speelde hij reeds in Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, 
Canada en in de Verenigde Staten van Amerika en was hij als organist en pianist te zien bij het 
bekende EO-tv-programma ‘Nederland Zingt’. Verder is hij actief als dirigent van twee gemengde 
koren en een mannenkoor, als docent van een aantal leerlingen en als arrangeur en componist 
van (voornamelijk koor-) muziek. Daarnaast is hij als vakdocent muziek verbonden aan een basis-
school.


