
Op zondag 9 september 2018 was er weer de traditionele tentdienst

in de feesttent van Echtenerbrug en omstreken.Het is al een

jarenlange gewoonte dat het Lemster Mannenkoor hieraan haar

medewerking verleent.

Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen

terwijl de muzikale begeleiding werd verzorgd door onze nieuwe

organist Dirk Norbruis.



De dienst werd geleid door predikant

Sjoerd Bakker uit Urk.

Vanaf 9.30 uur was de koffiebar open zodat een ieder daar vóór

aanvang van de dienst een bakkie kon halen.



Vóór aanvang van de dienst werd door het LMK een 2-tal liederen

gezongen:

My Lord what a Morning
Negro Spiritual Traditional

Arr.: Robert Gilliam

The Church in the Wildwood
Tekst en Comp.: W.S.Pitts

Arr.: J. de Graaf

Hierna werden de bezoekers welkom geheten door feestcommissielid

Stef Diever

Aanvankelijk was er nog geen predikant maar uiteindelijk

kwam die dan tóch opdagen, vermomd als zwerver.



Als aanvangslied werd gezongen;

Samen in de naam van Jezus

Opwekking 167 vers 1 en 2

Na votum en groet werd in samenzang gezongen:

Heer ik kom tot U

Opwekking 125 vers 1t/m4

Na het openingsgebed samenzang

Ik wil zingen van mijn Heiland

Opwekking 226



Hierna volgde een gesprek tussen predikant en de

aanwezige kinderen in de tent.Het ging over ballonnen wat

de kinderen bijzonder aansprak!



Het koor verzorgde hierna de liederen;

Frieden
Tekst:Gotthilf Fischer

Comp.:G.Fischer/Arr.: J.Kroeske

Kom mar feilich
(Friestalige versie “Schuil maar veilig”)

Muzyk en wurden.: Frits Deubel

Oersetting: Sibbele Witteveen

Arr.: Martin Zonnenberg



Na gebed en 1e schriftlezing

Samenzang:

Ik zie een poort wijd openstaan

Joh. De Heer 140 vers 1

Na 2e schriftlezing;

Samenzang

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Evangelische liedbundel 422 vers 1

Hierna volgde de prediking met als onderwerp

Winkelen

Hierin schetste de predikant o.a.een aantal mogelijke betekenissen

van de afkortingen die bekende grote supermarktketens gebruiken.

Na de prediking vervolgde het LMK met:

De Haven van rust
Orig: “Haven of Rest” Comp.: George D. Moore

Hierbij werd de solopartij vertolkt door Rients Agema



Deep Harmony

(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)

Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Na dankgebed, collecte en mededelingen werd gezamenlijk gezongen:

Nieuw Jeruzalem
Comp.: E.Ahlwén

Arr.: Meindert Kramer

Na de zegen werd gezamenlijk gezongen:

Ga met God en hij zal met je zijn

Liedboek nr. 416

Daarna nog een toegift van het LMK:

Sanctus uit de



Deutsche Messe
Tekst: Joh. Ph. Neumann

Comp.: Franz Schubert

Arr.: Ferdinand Schubert

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

Tekst en bewerking: Willy Trapp

Het was een zeer goed bezochte kerkdienst met een nagenoeg

geheel gevulde feesttent

Nog wat indrukken van het gebeuren






