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NIEUWSBRIEF APRIL 2017 

Korenfestival. 

Op zaterdag, 22 april a.s., werken we weer mee aan het korenfestival in de Gereformeerde Kerk. 

Door een aantal afzeggingen zijn er slechts 5 koren die iets ten gehore brengen. 

De tijdsindeling is als volgt: 

13.00 uur   P.C.Z. Hoop op zegen, o.l.v. Henk Linker 

13.30 uur   Algemeen Wierdens Vrouwenkoor, o.l.v. Ans Alink 

14.00 uur   Regiokoor Lechajim,  o.l.v. Josien Veneberg 

14.30 uur   PAUZE 

15.00 uur   Local Sound, o.l.v. Niek Hoogma 

15.30 uur Algemeen Wierdens Mannenkoor, o.l.v. Frauke Langbein 

16.00 uur   Gezamenlijk zingen van “Come with me my love” nr. 80, o.l.v. Frauke Langbein 

Zorg ook dat je BELLA MAMA (warming up 5) in je koormap hebt, want misschien zingen we dat ook samen. 

Na 16.10 uur: is er gelegenheid tot napraten en een drankje (op eigen kosten) in het Ontmoettingscentrum. 

De organisatie stelt het op prijs wanneer men ook bij het optreden van de andere koren aanwezig is. 

 

Wij zingen dus om 15.30 uur. Graag om 14.45 uur aanwezig om in te zingen. Wij treden op in onze koorbroek 

met gilet en bijpassende vlinderdas en zwarte manchetknopen. Wij zingen de volgende stukken: 

519  Tebe Pojem 

471  Sanctus 

614  You raise me up 

 27  Aus der Traube 

434 Plovi Plovi 

270 Jacobs ladder 

  80 Come with me 

Deze liederen graag op deze volgorde op maandag 10 april in je koormap. 

 

4 Mei. 

Volgens traditie zingen we op, donderdag, 4 mei weer bij de dodenherdenking. We zingen dan voor 20.00 uur: 

373  Nader tot U 

394  Oh, Heer die onze Vader zijt (word uitgereikt op 10 april). 

Na 20.00 uur samen met aanwezigen “Het Wilhelmus” 

We komen om 19.15 uur bij elkaar in gebouw Hebron bij de Dorpskerk. 

Ons tenue is ons koorkostuum met zwarte vlinderdas en witte pochet met zwarte manchetknopen. 

 

Je vindt bovenstaande gegevens ook terug op onze website bij “Voor leden” onder “Agenda”. 

Lied 373, “Nader tot U” vind je daar terug onder “Capella” om thuis te oefenen. Ook vind je daar onder 

“Nieuwsbrieven” deze nieuwsbrief terug. 

                                                                                                    Een hartelijke groet van Henk Lubberding 
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