
Op zondagmorgen 26-8-2018 werkte het

Lemster Mannenkoor

mee aan een dienst in de feesttent te

Giethoorn

als besluit van de afgelopen feestweek aldaar.

De voorganger in deze dienst was

Ds. Astrid van Waard-Pieterse



predikante in de Protestantse Gemeente Giethoorn

Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen.

De muzikale begeleiding werd

verzorgd door organist

Dirk Norbruis

Het was in Giethoorn het eerste formele optreden van onze nieuw

aangestelde muzikale begeleider.

Het optreden startte met een intro van het Lemster Mannenkoor:



Lobt den Herrn der Welt
Comp.: H. Purchell (“Trumpet Voluntary”)

Tekst en bewerking: Willy Trapp

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Na een welkomstwoord namens de tentdienstcommissie,

werd in samenzang met het publiek gezongen

lied 216: Dit is een morgen, als ooit de eerste

Na bemoediging, groet en openingsgebed door de predikant

vervolgde het koor met de liederen:



Whispering Hope
Tekst: Septimus Winner/Sibbele Witteveen

Comp.: Septimus Winner

Arr.: Harm van der Meer

Spirit of the living God
Daniel Iverson

Hierna een inleiding op het thema van deze morgen

“I like you” waarin het huidige, populaire

Social Media gebeuren met zijn ins en outs

werd benoemd.



Na schriftlezing uit Johannes 15 en samenzang

Lied 841: Wat zijn de goede vruchten

werden door een aantal kinderen druiven (in plaats van pepermunt)

uitgedeeld aan bezoekers en koorleden.

Tijdens dit gebeuren werd door onze flamboyante organist Dirk

een aantal (meezing) nummers ten gehore gebracht wat door het

aanwezige publiek, gezien het applaus, bijzonder werd gewaardeerd.

Na de overdenking door ds. Astrid van Waard vervolgde het

Lemster Mannenkoor met:



Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen

Deep Harmony

(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)

Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Na gebeden en inzameling werd in samenzang gezongen het lied:

Hear, wês mei ús
Comp.: R. Vaughan Williams

Arr.: Harm van der Meer

Tekst: Bernard Joukes Fridma

Na wegzending en zegen volgde namens de tentcommissie nog

een woord van dank aan het Lemster Mannenkoor voor hun bijdrage.



Het koor besloot met een toegift van:

Sanctus uit de

Deutsche Messe
Tekst: Joh. Ph. Neumann

Comp.: Franz Schubert

Arr.: Ferdinand Schubert

en

Nieuw Jeruzalem
Comp.: E.Ahlwén

Arr.: Meindert Kramer

waarmee een einde kwam aan deze mooie en goed verzorgde

tentdienst waarna de ongeveer 250 bezoekers en de koorleden zich tegoed konden

doen aan koffie en krentenbrood.



Enkele impressies van de tentdienst:



De schoenen van Dirk


