
Op zondag 8 september 2019 was er weer de traditionele tentdienst in

de feesttent van Delfstrahuizen-Echtenerbrug en omstreken.Ook dit

jaar verleende het Lemster Mannenkoor wederom haar medewerking aan

dit traditionele dorpsfeest.

De tent stond dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie en wel

nabij de sportvelden in Delfstrahuizen.Het oude feestterrein had nl.

een nieuwe eigenaar gekregen en ook volgens de nieuwe richtlijnen van

de Provincie mocht er niet meer in de bermen worden geparkeerd……

De feesttent op de nieuwe locatie

Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen



terwijl de muzikale begeleiding werd verzorgd door onze vaste muzikale

begeleider Dirk Norbruis.

De dienst werd geleid door predikante

Ds. S. de Vries-Terpstra

uit St. Johannesga

Vanaf 9.30 uur was zoals gebruikelijk de koffiebar open zodat een

ieder daar vóór aanvang van de dienst een bakkie kon halen.

Om 10.00 uur werd namens de feestcommissie de dienst geopend door

mevrouw Zuiderduin.



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

gezongen:

See, see, do wide see
Tekst: Pieter Jelles Troelstra

Ierske folkswize/Bew.: Harm van der Meer

Heilig ist der Herr Zebaoth
Comp: Dmitri Bortniansky

Hierna werden de bezoekers welkom geheten door koor- en

feestcommissielid

Stef Diever



Als aanvangslied werd in samenzang gezongen:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Evangelische liedbundel 382

Na votum, groet en gebed werd door

mannenkoor en kinderkoor

gezamenlijk gezongen:

Een rivier vol van vrede

Opwekking 88 vers 1t/m4





Aansluitend volgde een moment voor de kinderen waarbij een uitleg

werd gegeven op het thema van deze dienst:

“In je element”

Het ging over de elementen

Vuur-Lucht-Water en Aarde



Nadat de kinderen naar de werkhoek van de tent waren verhuisd,

volgde de uitleg van dit thema voor de grote mensen.

Tussen de verschillende elementen door verzorgde het Mannenkoor de

volgende liederen:

Kom mar feilich (Schuil maar veilig)
Comp.: Frits Deubel

Oersetting: Sibbele Witteveen

Arr. Martin Zonneberg

Haven van rust
Orig: “Haven of Rest”

Comp.: George D. Moore

Bew.: Jan Kroeske

Met solist Rients Agema

Die Himmel rühmen

Tekst: Chr. F. Gellert

Comp.: Ludwig von Beethoven (1770-1827)

Bew.: Feike van Tuinen

Gezamenlijk met de gemeente werd een aantal verzen gezongen van

Gezang 400 vers 5-6 en 8



Na de gebeden vervolgde het Lemster Mannenkoor met

Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Comp.: Feike van Tuinen

en

combinatienummers

Walk in the Light
Comp.: K.Rande

en

Ik wandel in het licht met Jezus
Gospelsong

Arr.: Feike van Tuinen

Na dankgebed, collecte en mededelingen werd gezamenlijk gezongen:



Nu wij uiteengaan, vragen wij God

Liedboek nr. 423

Daarna nog een toegift van het LMK:

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

Oersetting: Sibbele Witteveen

Nieuw Jeruzalem
(Lichtstad met Uw paar’len poorten)

Comp.:’E.Ahlwèn

Arr.: Meindert Kramer

Tot besluit werd muzikaal begeleider Dirk Norbruis nog uitgebreid

toegezongen vanwege zijn 25 jarig huwelijksfeest op deze dag!!!

(Hij zorgde zélf voor prima begeleiding)

Het was weer een zeer goed bezochte kerkdienst met een geheel

gevulde feesttent



Nog wat indrukken van het gebeuren






