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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018 

 

Gastconcert Vriezenveen op 17 november. 

Op zaterdagavond, 17 november a.s. werken we mee aan een concert van het Christelijk Mannenkoor 

Vriezenveen (CMK) in de Grote Kerk in het centrum van Vriezenveen. 

Het koor staat onder leiding van mevr. Henny Hoedeman 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Opening voorzitter CMK dhr. Gert Post 

1e blok CMK 

• De hemelen roemen 

• Veni Jesu 

• My Lord, what a mornin 

• U bent alles Heer/De Lichtstad 

• You raise me up 

Muzikaal intermezzo door pianist CMK, dhr. Bert Webbink 

 

2e blok AWM 

• Tebe Pojem 

• Sanctus 

• De Nacht 

• Jocob’s Ladder 

Muzikaal intermezzo door pianist AWM dhr. Arie Kraak 

 

3e blok CMK 

• Hallelujah 

• Das Morgenrot 

• Stout-Hearted Man 

• My Bonnie 

• The Exodus Song 

Muzikaal intermezzo door pianist CMK, dhr. Bert Webbink 

 

4e blok AWM 

• Sing 

• Plovi Plovi 

• Singen Sie Hamburgisch 

• So schön war die Zeit 

• We’ll meet again 

Slotwoord voorzitter CMK dhr. Gert Post 
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Er is geen pauze. 

Zorg ervoor dat onze liederen op de hiervoor aangegeven volgorde in je koormap zitten.  

Wij treden op in ons koorkostuum met paarse pochet en paarse vlinderdas  en zo mogelijk paarse 

manchetknopen. 

We worden om 18.30 uur verwacht in de Grote kerk. Om 18.45 uur kunnen we inzingen in een aparte zaal. 

Na afloop van het concert, circa 21.00 uur, is er voor ons en onze meegekomen partners koffie. 

Tijdens het concert is er een collecte. Neem dus wat collectegeld mee. 

We willen om 18.10 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de Kapel. Probeer zoveel als mogelijk samen te 

rijden. 

Parkeren voor de Grote Kerk op het kerkplein in Vriezenveen is verboden. 

Achter de Grote Kerk is voldoende parkeerruimte met name op het parkeerterrein van de ALDI. 

De kortste weg is: Via de Vriezenveenseweg tot in Vriezenveen. Daar rechtsaf, over het spoor en over het 

kanaal het Westeinde op. Door rijden (heel lang) tot dichtbij de kerk. Rechts zie je  een Intertoys winkel en 

ga daarna rechtsaf de Jonkerlaan is. Daarna de eerst weg links en je komt achter de kerk langs bij de ALDI 

uit. 

We hopen dat we met een behoorlijke bezetting daar aanwezig te zijn. 

 

Namens het bestuur een hartelijke groet van 

Henk Lubberding 

 

 

 

 

 

 

 


