
Kerstzangdienst in het Antonius Ziekenhuis te Sneek 

op 24 december  2022 om 19.00 uur 

 

 Aan deze zangavond werkte mee het Lemster Mannenkoor  o.l.v. 

dirigent 

Feike van Tuinen 

 

terwijl de muzikale begeleiding in handen  was van  

Dirk Norbruis 

 



De algehele presentatie was in handen van  

Nannie-Bos-Schouten 

& 

Aart Veldhuizen 

 

beiden geestelijk verzorgers van Antonius 

 

De avond startte met introïtuszang van het koor: 

See amidst the Winter’s Snow 
Engels Kerstlied 

Bew.: Godfried van der Horst 



 

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven 

Traditional/Bew.: Klaas Jan Mulder 
 

 

Echo Carol 
Arr.: Jan van Beekum 

 

Hierna een woord van welkom aan allen waarna 

 

S A M E N Z A N G 



 

Komt allen tezamen (Adeste videlis) 

Comp./tekst: John Francis Wade 

Vert.: C.B.Burger 

 

 

Hierna een tweegesprek tussen de twee geestelijk verzorgers van 

Antonius over hun ervaringen en wel en wee in Antonius 

 



Lezing van het 1e deel van het Bijbels kerstverhaal uit 

Lukas 2 vers 1t/m7 

Gevolgd door  

S A M E N Z A N G 

 

Stille Nacht 
Tekst: Joseph Mohr 

Comp.: Franz Gruber 

 

Hierna volgde een verhaal over een bijzondere geboorte in Antonius 

van een kind van allochtone ouders die geen woord Nederlands konden 

waarvan de man met wijdse gebaren bij de receptie van Antonius 

duidelijk maakte dat er een vrouw met een dikke buik in de taxi buiten 

zat en op punt van bevallen stond. 

Lang verhaal kort: 

Het kind werd voor driekwart in de lift geboren en het 

navelstrengverhaal op de verloskamer. Het was een zoontje dat de 



naam Adam (de eerste??) of Ahmet kreeg. De naam heeft schrijver 

dezes niet goed verstaan. 

 

Vervolgens het woord aan het LMK met: 

Want in Bern is foar ús berne 
(Uit de Messiah) 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

Arr. Voor mannenkoor: Rein Ferwerda 

 

 

Hierna de lezing van het 2e deel van het kerstevangelie: 

Lukas 2:8-14 

 

Wederom het LMK met: 

Gloria in Excelsis Deo 
Oud-Franse melodie 

Bew.:F.Pijlman 

Tekst: Fedde Schurer 

K  E  R  S  T  V  E  R  H  A  A  L 



 

LMK 

met: 

Snie op it lân 
Trad.: bew.:Wybren Valkema 

Tekst: Harm van der Meer  

 

 

Vervolgens werden door enkele kinderen een aantal  

kaarsen aangestoken om aandacht te vestigen voor Vrede en Kracht  

voor een aantal actuele  

gebeurtenissen in het wereldgebeuren. 

         



 

 

LMK met: 

Dona nobis Pacem 

“Geef ons vrede” 

Arr.: Feike van Tuinen 

 

S A M E N Z A N G 

Nu zijt wellekome 

14e eeuws Ned. Kerstlied 

 

Slotwoord namens de organisatie. 

 Waarna de avond door het LMK werd besloten met: 

Love came down at Christmas 
Tekst: Christina Rossetti 

Comp.bew. Feike van Tuinen 

 



 
 

We kunnen met een goed gevoel terugzien op deze avond  

in de grote hal van Antonius met alle stoelen bezet en nog  

een aantal bezoekers op het “balkon”. 

 

 

 



 

 

 



 

Een paard in de gang  (hal)……. 


