
Op zondag 10 maart 2019 verleende

het Lemster Mannenkoor

medewerking aan een zangavond in de

Goede Herderkerk in

Grootegast

Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen



De muzikale begeleiding werd verzorgd door

Dirk Norbruis.

De presentatie namens de plaatselijke zangdienstcommissie werd

verzorgd door de heren Jan Postumus en Melis de Vries.

Na een welkomstwoord namens de concertcommissie

werd een gedicht voorgedragen:

“Lof en aanbidding” van C.Poelman-Duisterwinkel.

gevolgd door samenzang:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen



Hierna kreeg dirigent Feike van Tuinen

het woord en gaf uitleg over de te zingen liederen en dat er in

verschillende blokjes zou worden gezongen.

Het koor startte met:

Die Himmel rühmen
Tekst: Chr. F. Gellert

Comp.: Ludwig von Beethoven

Hill’ge geast fan ‘e Heare God
Comp.: Daniel Iverson

Oersetting : Sibbele Witteveen

Wachet auf, ruft uns die Stimme



J.S.Bach tekst: Philipp Nicolai

Arr. Jimco Zijlstra

Vervolgens werd een gedicht voorgelezen;

gevolgd door samenzang:

“Aan U behoort o Heer der heren de aarde met haar wel en wee”

Het koor vervolgde met:

Neem Heer mijn beide handen
Comp.: Philipp Friedrich Schilcher

Tekst: Julie von Hausman/Ned. Luthers Genootschap

Arr.: Harm van der Meer

Hiervan het 3e vers in samenzang met gemeente.

Deep Harmony



(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)

Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Haven van rust
Orig: “Haven of Rest”

Comp.: George D. Moore

Bew.: Jan Kroeske

Bas Rients Agema verzorgde hiervan de solopartij.

Vers 3 werd in samenzang met gemeente gezongen.

Thanks be to God
Tekst: P.J.Reilly

Comp.: Stanley Dickinson Arr.: Henry Geehl

Vervolgens in samenzang:

“Verlosser, vriend! O hoop, o lust”

Hierna een gedicht voorgelezen:

“Mijn gebed” van D.C. Lewis

Hierna een orgelimprovisatie van

Durk Norbruis



De mannen uit Lemmer vervolgden met:

Leafde, foar de tiden berne
Comp.: Feike van Tuinen

Basearre op de meldy “Love Divine” fan John Stainer

tekst: Sytze de Fries “Liefde eenmaal uitgesproken”

Oersetting: Atze Bosch

Leid vriend’lijk licht



Bew.: Klaas Jan Mulder

Ieke Rippen verzorgde hiervan de solopartij.

Vers 3 gezongen in samenzang

Heilig ist der Herr Zebaoth
Comp: Dmitri Bortniansky

Nieuw Jeruzalem
(Lichtstad met Uw paar’len poorten)

Comp.:’E.Ahlwèn

Arr.: Meindert Kramer

Hiervan werd het refrein en vers 3 in samenzang gezongen.

Vervolgens werd een gedicht voorgelezen:

“Neem de tijd” een oud Iers gebed.



Hierna samenzang:

“Neem mijn leven laat het Heer”

Hiermee was de zangavond beëindigd en volgde een slotwoord met

dank aan het koor en begeleiding en sloot spreker de avond af met

het

Gebed van Franciscus van Assissi

.

De avond werd besloten met het gezamenlijk zingen van:

“Ga met God en Hij zal bij je zijn”

We kunnen terugzien op een zéér geslaagde zangavond met een

nagenoeg volle kerk met een dikke 550 bezoekers.

Een kleine foto-impressie van deze zangavond:








