
Op zondagmorgen 10 september 2017

verleende het

Lemster Mannenkoor
traditioneel weer haar medewerking aan de kerkdienst in

de feesttent van het jaarlijks dorpsfeest van

Echten-Delfstrahuizen en omgeving.

Het mannenkoor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen.



De muzikale begeleiding werd verzorgd door Jan Kroeske

Voorafgaand aan de dienst zong het koor:

Zie de Zon
Muziek:Giuseppe Verdi

Tekst: Martin Mans

en

By ’t opgean fan de sinne
Muziek bew. Harm v.d.Meer

Tekst: Gysbert Japicx



Ere dirigent Harm v.d.Meer was ook aanwezig bij de tentdienst

en wordt begroet met een hilarische opmerking.

Om 10,00 uur opende Stef Diever namens de commissie

de dienst voor een volle tent bezoekers.



waarna de voertuigenoptocht van de kinderen naar voren

kwamen

.

De dienst werd geleid door ds. P.K.Pit

“Thema Blik op de weg.”



Elke keer als ik “weg” zeg mogen jullie blazen op de

toeter.

Hierna samenzang Liedboek 837: 1,2,4

“Iedereen zoekt U jong of oud”

Daarna ging de voorganger in gebed en inleiding en uitleg

van het thema:

“Pit-Stop”



Het eerste verkeersbord werd onthuld door een

VIP uit het publiek.

We luisterden naar de navigatie verwoord in

Psalm 131 NBV.

Na bijgetankt te hebben bij BP (Bijbel Praat)

zongen we samen opwekkingslied 429

“God wijst mij een weg”

Het Mannenkoor zingt:

Schuil maar veilig
Muziek Frits Deubel

Tekst: Martin Zonnenberg

en

Haven van Rust
Orig.:”Haven of Rest’ Comp.: George D.Moore

Bewerking: Jan Kroeske

Hierbij verzorgde bas Rients Agema de solopartij



“Pit-Stop 2”

We luisteren naar de Navigatie verwoord in

Psalm 143:6-8 NBV.

Daarna volgde samenzang uit

Johannus de Heer 17,

“Als ik maar weet, dat hier mijn weg”

Het Mannenkoor zingt:

Leid vriendelijk licht
Bewerking K.J.Mulder

“Pit-Stop 3”



Verhaal “De weg van het leven”

Samenzang: Johannus de Heer 53:1,2,5.

“Ga niet alleen door het leven”

Het Mannenkoor zingt:

It Heitelân
tekst J.L.van der Burg

Comp.: J.Lindeman

Bew.: Harm van der Meer



Mededelingen en collecte.

Samenzang: Liedboek 416

“Hear wês mei ús oant in oare kear”
Koor: vers 1, vers2 vrouwen, vers3 mannen, vers4 allen.

Het Lemster Mannenkoor zingt tot slot:

Whispering Hope
Tekst; Septimus Winner/Sibbele Witteveen

Comp: Septimus Winner Arr.: Harm v.d.Meer



Dirigent:Feike van Tuinen, Solist:Rients Agema, Organist:Jan Kroeske



We kunnen terugzien op een geslaagde tentdienst

.


