
Dinsdagavond 31 mei 2022 gaf het Lemster Mannenkoor haar 

traditionele  

Seizoensafsluitingsconcert 2021-2022. 

Tevens werden een aantal koorleden en vrijwilligers in het 

zonnetje gezet. De koorleden wegens behaalde 

lidmaatschapsjubilea van resp. 12 1/2  en 25 jaar en de 

vrijwilligers voor hun jarenlange werkzaamheden als verkopers 

en administratie van CD- en DVD geluidsdragers  van ons koor 

en een andere vrijwilligster die de zorg en organisatie  had 

voor onze koorkleding bestaande uit een blauw kostuum 

alsmede een traditionele Friese klederdrachtuitmonstering. 

Het concert vond plaats in de PKN kerk De Paadwizer in Balk.  

 

Het koor stond onder leiding van dirigent  

Feike van Tuinen. 



 

 

De muzikale begeleiding werd verzorgd door  

Dirk Norbruis. 

 

Na de opening en welkom heten  door  de voorzitter van het 

LMK Frits van der Heide 

 



 

gaf de dirigent een korte uiteenzetting over het te zingen 

programma: 

Vóór de pauze een blokje religieuze nummers en na de pauze 

wat meer algemene en Friestalige koornummers. 

Vóór de pauze werden de volgende nummers ten gehore 

gebracht: 

- Jezus zal heersen waar de zon. 

- Heer in de hemel, zie ons aan 

- Alles wat adem heeft 

- Santo, santo, santo 

- Spirit of the living God 

- Dona nobis pacem 

- God haw ik leaf (Psalm 116) 

- You raise me up 

- Gracious Spirit 

- Rise up, o Church of God! 

 



Hierna werden dus de vrijwilligers Afke Wassenaar, Geertje  

en Cees Mollema naar voren geroepen. Zij hebben gedurende 

een flink aantal jaren de administratie, distributie en verkoop 

van ons CD- en DVD materiaal verzorgd. 

Ze werden uitvoerig bedankt door de voorzitter en vereerd 

met een prachtig boeket bloemen. Deze zomer gaan zij hun 

werkzaamheden overdragen aan nieuwe opvolgers omdat zij 

stoppen met deze werkzaamheden. 

Vrijwilligster Petra Toering organiseerde en verzorgde een 

flink aantal jaren onze koorkleding blauw kostuum en Frysk 

kostúm. Ook zij stopt met deze werkzaamheden. Zij gaat deze 

werkzaamheden voor het grootste deel overdragen aan Ypie 

Roest, echtgenote van koorlid en textielwinkelier Arien die 

vanuit Delfstrahuizen al meer dan 30 jaar de levering van onze 

koorkleding verzorgt. (Voor onze koorleden: Je kunt voor 

kleine reparatieklusjes aan met name het Frysk kostúm nog 

steeds terecht bij Petra.) Ook Petra werd vereerd met een 

prachtig boeket. 

 



 

Aansluitend ontving een aantal koorleden met hun wederhelften 

een boeket met oorkonde voor 12 ½ jaar en extra een zilveren 

draaginsigne voor degene met 25 jaar ononderbroken 

koorlidmaatschap.  

 

De jubilea betrof de volgende koorleden: 

Pieter Schop  12 ½ jaar 

Ieke Rippen 25 jaar 

Tjerk Jorritsma 25 jaar 

Sjoerd Thomas 25 jaar 

Piet Waardenburg 25 jaar 

Sibbele Witteveen 25 jaar  



 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

Na alle bijbehorende plichtplegingen was er tijd voor een 

pauze van een half uur.  

Het concert werd vervolgd met de volgende nummers: 

- The Day you sang this Song 

- Die lanige Forelle 

- Trije Heine lieten 

- Intro met Myn Berber is fier oer it wetter 

- By it opgean fan’e sinne 



- Conquest of Paradise 

 

Bij de laatste nummers mochten ook liefhebbers uit het 

publiek (mannen en vrouwen) tussen de koorleden 

plaatsnemen en meezingen. Het Lemster Mannenkoor werd 

toen tijdelijk een gemengd koor met nog wél (zeer 

ongebruikelijk) een mannenmeerderheid!! Ruim 20 mensen 

uit het publiek kwamen meezingen. 

 
 

Hierna sloot de voorzitter het concert en bedankte het 

publiek voor hun aanwezigheid. 

 

Het concert werd door zo’n 275 personen bijgewoond en 

zorgde voor een goed gevulde kerk. 

Nog wat plaatjes: 



 

 

 

 

 



 

 



 


