
30ste Kerst Zing Mee in Makkum

Op 9 december 2018 werd deze Kerst Zing Mee avond,

zoals al jaren gebruikelijk, gehouden in

Multifunctioneel Centrum/Sporthal MAGGENHEIM

Aan deze avond, ditmaal voor de laatste keer georganiseerd door

Hannie en Dirk Tamminga

werkten mee:



Lemster Mannen Koor

o.l.v. dirigent

Feike van Tuinen

Met muzikale medewerking van

Dirk Norbruis.



Brassband “Greidebrass”

o.l.v. dirigent

Marco Middelberg

Solistische medewerking werd verleend door

Aukje van der Meer



De samenzang werd bij toerbeurt begeleid in ééndrachtige

samenwerking tussen

Dirk Norbruis en Koos Dreunhuizen

op orgel en piano

en brassband “Greidebrass”



Na het welkomstwoord van Hannie en Dirk Tamminga

werden gezamenlijk gezongen de liederen:

Komt allen tezamen

Hoor de englen zingen d’eer

Hierna volgde een blokje van het Lemster Mannenkoor:

Wachet auf, ruft uns die Stimme
J.S.Bach tekst: Philipp Nicolai

Arr. Jimco Zijlstra

Heilig ist der Herr Zebaoth
Comp: Dmitri Bortniansky



Wij wachten op de Koning
Adventslied Comp.: William Gardiner (1770-1853)

Liedboek 461 Tekst: Sytze de Vries

Vervolgens gezamenlijk zingen:

Prijs de Heer die herders prijzen

Komt, verwondert u hier mensen.

Hierna een intermezzo van

“Greidegrass”



Aansluitend gezamenlijk zingen:

Stille nacht, heilige nacht.

Vol van pracht, vol van pracht.

Vervolgens weer een blokje van het LMK:

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven
Traditional/Bew.: Klaas Jan Mulder

Still, still, still
Oostenrijks Kerstlied



Solopartij door Aukje van der Meer

Love came down at Christmas
Tekst: Christina Rossetti

Comp.bew. Feike van Tuinen

Samenzang:

Hoort gij de eng’len zingen

Vervolgens wederom een intermezzo van “Greidebrass”.



Gevolgd door samenzang:

Licht in de nacht

Hierna weer de beurt aan het LMK:

Want in Bern is foar ús berne

(Uit de Messiah)
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Arr. Voor mannenkoor: Rein Ferwerda

See amid the Winter’s Snow



Engels Kerstlied Bew.: Godfried van der Horst

Hierbij een solo van Aukje van der Meer

Gloria in Excelsis Deo

Tûzen ljochte ingels blinke
Oud-Franse melodie

Bew.:F.Pijlman

Tekst: Fedde Schurer

Vervolgens een solo-optreden van Aukje van der Meer;

O Jesulein süsz

Begeleid door Dirk Norbruis



Gevolgd door Samenzang:

Jubel het uit!

Hierna was het tijd voor de collecte met onderwijl een prachtig

gezamenlijk muzikaal intermezzo van Dirk Norbruis en Koos

Dreunhuizen die het publiek uitstekend wisten te bespelen

“Duo Dreunbruis”

Hierna werd de samenzangavond besloten door het echtpaar

Tamminga.



Na dit moment werden alle personen die deze avond hadden

georganiseerd, maar Hannie en Dirk Tamminga in het bijzonder,

uitgebreid toegesproken en in de bloemetjes gezet.

Familie Tamminga kon meedelen dat deze traditionele zangavond in

de toekomst zal worden georganiseerd door “Stichting Goed Nieuws

Makkum”. Zélf gaan zij wel door met de maandelijkse zangavond in

Huize Avondrust.

De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van

Ere zij God

De succesvolle zangavond werd bezocht door zo’n 600 bezoekers.



Nog enkele foto-impressies van de avond:







Op youtube is een video-opname van de 30ste Kerst Zing Mee te

beluisteren en te zien op onderstaande link:

https://youtu.be/dAegsC-4U1Q


