
Op vrijdagavond 22 april 2016 verzorgden het

Lemster Mannenkoor (LM)

met het

Koninklijk Mannenkoor (KM)

“La Bonne Espérance”

uit Eindhoven

een



BenefietConcert

in de

Catharinakerk

van Eindhoven

Een deel van de netto opbrengst van dit benefietconcert

komt ten goede aan

“Steunpunt Materiële Hulpvragen”

Dit steunpunt is een initiatief van de Parochies en kloosters in

Eindhoven en omgeving. Zij steunt mensen met dringende



financiële problemen, ongeacht zijn of haar religieuze

achtergrond.

Het Lemster Mannenkoor stond onder leiding van onze,

in januari 2016 benoemde, nieuwe dirigent

Feike van Tuinen

en werd muzikaal begeleid door organist

Jan Kroeske

La Bonne Espérance stond onder leiding van dirigent

Jo Huyts



en werd muzikaal begeleid door pianist

Roger Moens

Om 20.00 uur werd het concert ingeleid door

Mevr. Henny Houben, voorzitter van Steunpunt Materiële

Hulpvragen, met een hartelijk woord van welkom aan de talrijke

belangstellenden.

Het concert werd begonnen door K.M. La Bonne Espérance met

de volgende nummers:



Dir Seele des Weltalls
Loflied op de Zon, ziel van het heelal.

W.A.Mozart

You raise me up
Opbeurend lied bij levensproblemen

Rolf Röfland

Gevangenenkoor uit Fidelio
Gezongen door de gevangenen in de

strenge gevangenis van Sevilla.

L. von Beethoven

Tenorsolo Hyo Verleg

Sanctus-O salutaris hostia
Uit: Deuxième Messe

Charles Gounod

The Rose



Symbool van de liefde

Mac Broom, arr.Gwynn Arch

https://youtu.be/OMwjkg6HIyw

Halleluja
Onderdeel uit: “The Messiah”

Händel

Hierna vertolkte het LM achtereenvolgens de liederen:

See, see, do wide see
Het lied over de verloofde zeeman die

niet van zijn zeereis terugkeert

Tekst: Pieter Jelles Troelstra

Bew.: Harm van der Meer

https://youtu.be/s1PCI1L709U

Domine,salvam fac Reginam
Gebed voor onze koningin.

Comp.: A. Giessen

Bolen mi leži
Comp.: Rado Simoniti



Solist: Tenor Ieke Rippen

Macedonisch volkslied over een vrijheidsstrijder tegen de

overheersing door het Ottomaanse rijk.

Vertaling:

Ziek ligt daar Mile Popordanov

Aan het hoofdeinde zit zijn oude moeder

Droevig treurt zij en fluistert zacht: Blijf bij me, blijf bij me, lief kind!

Jouw vrienden lopen op straat, lopen op straat

treurige liedjes te zingen.

Treurige liedjes te zingen.

Zij denken aan jou.

1) God vergeve jou, Mile Popordanov.

Mile Popordanov, hij sterft voor het volk.

2) Mile Popordanov, hij sterft voor het volk.

Hij sterft voor het volk.

Voor Macedonië.

“Bolen mi lezi” is tegenwoordig de hymne van de stad Veles (Macedonië)

Orgelsolo van Jan Kroeske:

Cantilene
J.Rheinberger



Hierna vervolgde LM met:

Jacob’s Ladder
Het bezingen van Gods glorie met als metafoor de

droom van aartsvader Jacob.

Sander van Marion

Lobt den Herrn der Welt
“Trumpet Volontary” H. Purcell/Willy Trap

https://youtu.be/6hWG71Tg_kk

Dona Nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen

P A U Z E

Hierna vervolgde LM met:

By it opgean fan’e Sinne
“Welkom vreugde van de wereld”

Een welkomstlied over de opkomende zon.

Zon als vijand van de nachtdieren en het ijs,

die mist en dauw doet verdwijnen.

Tekst: Gysbert Japicx



Oorspr. Franse melodie

Bew.: Harm vd Meer

Te Maaie
Een lied over de mooie, geurende dagen in de maand mei

Natuur wat ben je mooi!

Tekst: Douwe Hermans Kiestra

Fryske Folkswize/Biw.: Harm van der Meer

It Feintsje fan Menaam
Luchtig lied over een jongetje uit Menaldum die op

zijn gammele fiets de wereld in trekt.

Hij zwaait naar iedere leuke meid

totdat hij er één tegenkomt met wie

hij zijn verdere leven wil delen.

Tekst: Fedde Schurer (uit Lemmer)

Bew.: Harm van der Meer

Sjong Fleurich en fan herten
Een loflied van hier beneden naar de Heer daarboven.

Bew.: Harm van der Meer



The Exodus Song
Het lied van de uittocht uit Egypte naar het beloofde land.

Eeuwen later het lied van de naar het beloofde land

terugkerende Joden uit de diaspora na de 2e wereldoorlog.

Tekst: Pat Boone

Comp.: Ernest Gold

Arr.: Johan de Meij

Thanks be to God
Lied om dankbaar te zijn voor de rozen, blauwe lucht

en stralende zon.Voor heerlijke nachten en velden

onder een heldere sterrenhemel.

Voor alle vreugde die ons ten deel valt.

Tekst: P.J.Reilly

Comp.: Stanley Dickinson

Arr.:Henry Geehl

Slavenkoor uit de opera Nabucco
Het lied van de Joodse slaven in Babylonische ballingschap

waarin ze heel sterk terugverlangen naar Jeruzalem en de Jordaan.

Tekst uit het oorspr. Libretto van Temistocle Solera.

Muziek: Giuseppe Verdi en gearrangeerd door Harm van der Meer.

Na afloop van dit blok was het weer de beurt

aan “La Bonne”. Zij vervolgden met:

Coro di Zingari
Het lied van de Spaanse zigeuners waarbij ze zingen

over hun dagelijkse werk en om na hun harde arbeid

te genieten van de wijn en om samen met hun vrouwen te zijn.

Zigeunerkoor uit: “Il Trovatore”

Giuseppe .Verdi

Some enchanted Evening
Als je verliefd wordt op een mooie vrouw en haar maar niet

kunt vergeten, ook al doe je nog zo je best.



Daarom één advies: als je denkt dat het de ware is,

laat haar dan nooit meer gaan.

Uit: Musical “South Pacific”

R. Rodgers

O Isis und Osiris
Wijze priesters vergaderen en roepen de hulp in van

de goden Isis en Osiris.Zij moeten tot steun zijn van

prins Tamino die door hun wordt begeleid op zijn

zoektocht naar wijsheid bij de afweging tussen goed en kwaad.

Uit: “Die Zauberflöte”

W.A. Mozart

https://youtu.be/2Z_jYX0mBMs

Le Rossignol
Als het donker wordt, begint de nachtegaal

met zijn prachtige zang in het donkere bos.

Onder een heldere sterrenhemel

luisteren wij naar jouw prachtige zang.

A.M. Grêty



Tiritomba
Serenade om onder een slaapkamervenster

te zingen voor een lieftallige señorita

Arr.: Martin Koekelkoren

Solist: Tenor Hyo Verleg

In Taberna
Gezellig met zijn allen in de taveerne waar we ons allemaal

helemaal nergens geen zorgen meer om maken. Van hoog tot laag, arm en rijk, we

drinken er vrolijk op los en dansen gezellig en vol overgave met de vrouwen.

Uit: Carmina Burana

Carl Orff

Seventy six Trombones
Een lied over trombones,cornetten,klarinetten en trompetten en nog veel meer

muziekinstrumenten bij de parade over het plein.

Uit musical: “The Music Man”

M. Wilson

Nadat dirigenten,musici en solisten werden

verblijd met een mooi boeket bloemen, werd het concert

besloten met een toegift van “La Bonne”:

Schiwiti Adoschem
“Ik word blij door samen met God te zijn.

Hij is mij nabij zodat ik vertrouwen heb in de toekomst.”

Uit de bundel: “Israel zingt”

Comp.: Frederik Hendrik Schorer



https://youtu.be/Xz3ZbRS_PMg

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd concert met rond de

350 bezoekers in een kerk met een mooie akoestiek.

Alles bij elkaar samengevat:
Het mannenkoor heeft tezamen met een zeer groot aantal meereizende

partners in drie autobussen een erg leuke en interessante dag naar het

Brabantse gehad.Half negen vertrokken uit Lemmer en ‘s nachts rond één

uur weer terug in het Heitelân. Wél een lange dag voor sommigen misschien,

maar toch bijzonder om te doen.

In Eindhoven ‘s middags een rondrit langs de bezienswaardigheden van de

stad terwijl de meer (auto)technisch aangelegde personen een bezoek hebben

gebracht aan het DAF-museum.

Tussendoor nog winkelen en ergens fourageren in het gezellige

winkelcentrum.

De ontvangst en de door “La Bonne” verzorgde catering met een natje en

een droogje waren prima verzorgd

met tijdens het concert in de pauze nog een alcoholische versnapering als

“tussengift”.Vermeldenswaard overigens ook nog, is dat publiek en koorleden

hun zitvlees niet hoefden te kastijden: Overal op de (harde) houten banken

in de kerk lagen keurige schuimrubber matrasjes met daarop vermeld de

naam van de verstrekker: Jawel, La Bonne!!

Ook gaat onze dank uit naar La Bonne Espérance voor het beschikbaar

stellen van een aantal door hun gemaakte foto-opnames die in dit verslag

zijn gebruikt.

Brabân en La Bonne boppe !!

Voor La Bonne Espérance:



“Oant sjen” (“tot ziens”) op 8 oktober 2016 wanneer de beide koren een

gezamenlijk concert in Friesland gaan geven.

Nog een kleine impressie hoe de dag verder werd doorgebracht;









Bezoek aan DAF museum












