
Op dinsdagavond 30 mei 2017 besloot het

Lemster Mannenkoor

haar zangseizoen met een

afsluitingsconcert

in de

“St. Odulphuskerk”

in Bakhuizen



Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen.

De muzikale begeleiding werd voor de allerlaatste keer

verzorgd door organist

Jan Kroeske

die deze avond afscheid zal nemen als organist en muzikaal begeleider

van het Lemster Mannenkoor

Na de opening van het concert door de voorzitter van het

Lemster Mannenkoor, Lammert Wassenaar, werd gestart met

een inleiding van de dirigent.

Feike gaf een uiteenzetting met een toelichting op de manier van

repeteren met een koor. Veel waarde dient te worden gehecht aan

het inzingen vóór de eigenlijke repetitie. Het is belangrijk dat de

stembanden zijn “warmgedraaid” alvorens de repetitie daadwerkelijk

begint. Dit werd dan ook gedemonstreerd met een aantal passende

stemoefeningen zoals bij het Lemster Koor gebruikelijk.



Hierna werd vervolgd met de nummers:

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Tekst: Philipp Nicolai

Comp.: J.S.Bach (1685-1750)

Arr.: Jimco Zijlstra

Now,o now I needs must part
Comp.: Jon Dowland (1563-1626)

Stenka Rasin
Russisch Volkslied (1883)

Duitse tekst: Paul Gerrits

Bew.: Martin Koekelkoren

Schuil maar veilig
Tekst en comp.: Frits Deubel

Arr.: Martin Zonnenberg

Hierna werd het concert onderbroken voor de huldiging van een aantal

jubilarissen vanwege hun jarenlange koorlidmaatschap:

Hierbij werden door voorzitter Lammert Wassenaar oorkondes en

één zilveren speld uitgereikt aan:

Jannes Bruinsma : 2e Tenor en 12½ jaar lid

Cees Engwerda : Bas en 12½ jaar lid

Stef Diever : 2e Tenor en 25 jaar lid (zilveren speld)

Piet van der Zee : Bariton en 12½ jaar lid

Rindert de Bruin : Bas en 12½ jaar lid

Johannes Dijkstra : 1e tenor en 12½ jaar lid

Jan de Vlas : Bariton en 12½ jaar lid

De echtgenotes van deze leden werden verblijd met een

boeket bloemen.



Hierna was het tijd voor de pauze om een kopje koffie te

nuttigen in “De Gearsit”

Vooraf werd eerst nog een groepsfoto van het koor gemaakt

gekleed in het splinternieuwe blauwe kostuum

Het optreden werd na de pauze vervolgd met:

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Deutsche Messe



Tekst: Joh. Ph. Neumann

Comp.: Franz Schubert

Arr.: Ferdinand Schubert

- Introïtus

- Gloria

Haven van rust

Orig: “Haven of Rest”

Comp.: George D. Moore

Bew.: Jan Kroeske

De solopartij werd hierbij gezongen door Rients Agema

Leid vriend’lijk licht
Bew.: K.J.Mulder

De solopartij werd hierbij gezongen door Ieke Rippen

Na dit nummer werd formeel afscheid genomen van

organist en muzikaal begeleider Jan Kroeske.

Jan kreeg namens het koor een cadeau aangeboden en zijn echtgenote een mooi

boeket bloemen.



Hierna werd, onder begeleiding van onze nieuwe organist Jan Steven Wuite, nog

een “Ofskiedsliet” op Friese tekst van Sibbele Witteveen gezongen op de melodie

van het Grunniger Volkslaid ( Jan Kroeske werd nèt over de Friese grens in de

provincie Groningen geboren).

Daarmee was voor Jan Kroeske een einde gekomen aan een prachtige periode van

10 jaar geweldige samenwerking met het Lemster Mannenkoor. Hij krijgt nu wat

meer tijd om aan andere zaken te besteden. Op onze tweejaarlijkse koorreis in

september a.s., ditmaal naar Zeeland en België, zal Jan overigens nog wèl van de

partij zijn en ons begeleiden bij de optredens aldaar.



Tot slot werd nog het lied “Whispering Hope” gezongen. Eerst de Engelstalige

versie en daarna de Friese oersetting van Sibbele Witteveen.

Hierna sloot de voorzitter het concert af en wenste een ieder een

goede vakantie met veel mooi weer toe.

De koorleden met partners werden uitgenodigd naar “De Gearsit” om

daar onder genot van een drankje en een hapje persoonlijk afscheid

te kunnen nemen van Jan Kroeske.





We kunnen terugzien op een zéér geslaagde avond met de presentatie van

het nieuwe blauwe kostuum in een afgeladen Odulphuskerk met ruim 400

bezoekers alsmede een sfeervol afscheid van Jan Kroeske.




