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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
KERSTCONCERT
Op zondagmiddag 16 december a.s. houden we om 16.00 uur ons Kerstconcert in de RK. Kerk aan de
Stationsstraat.
Het kinderkoor “Zingen Maakt Blij” onder leiding van Mirthe Stalknecht verleent medewerking. Ook organist
Jan Willem Timmerman werkt mee.
We komen om 14.00 uur bijeen in de Kerk voor een generale. Om 14.30 uur voegt het Kinderkoor zich bij ons
voor o.a. het samen oefenen van het Transeamus.
Rond 15.00 uur is er koffie en limonade in de oude pastorie naast de kerk.
Omstreeks 17.30 uur is het einde concert.
Er is dit keer geen afsluitende bijeenkomst met koffie en een drankje omdat er, nu het St. Jansgebouw
is afgebroken, geen passende horecagelegenheid bij de kerk is. De oude pastorie leent zich daar niet voor.
Wij treden op in ons koorkostuum met rode vlinderdas, rode pochet en zwarte manchetknopen.
Ons repertoire ziet er als volgt uit:
•

Orgelspel

•

Samenzang: Nu zijt wellekome

•

Opening voorzitter

•

AWM
1.
2.
3.
4.
5.

Es ist ein Ros entsprungen
Dort im Stall zu Bethlehem
Sinn der Weihnacht
On this Night most holy
Alleen de coupletten 1 en 2
You raise me up

nr. 381

nr.
nr.
nr.
nr.

160
141
487
415

nr. 614

•

Orgelintermezzo

•

Kinderkoor
1.
Kom laat je lichtje branden
2.
Eeuwenlang geleden
3.
Knoop het even in je oren

•

Samenzang; In de stad van koning David

nr. 251

1

•

AWM
6.
Heilige Nacht
7.
Weihnachtsglocken
8.
King all Glorious

nr. 218
nr. 603
nr. 293

•

Orgelintermezzo

•

Kinderkoor
1.
Als ik een herder was geweest
2.
Het Engelenlied
3.
God zal met ons zijn
4.
Vrolijk Kerstfeest iedereen

•

AWM en kinderkoor: Transeamus

nr. 534

•

AWM
9.
Vrede
10.
Kerstzang

nr. 568
nr. 292

•

AWM en Kinderkoor: Stille Nacht, heilige Nacht (Nederlandse tekst)
Couplet 1 door de kinderen
Couplet 2 door het AWM
Couplet 3 samen.

•

Slot- en dankwoord door de voorzitter

•

Orgelspel tijdens het verlaten van de kerk.

Graag alle genoemde liederen op bovenstaande volgorde aanstaande maandag in je koormap.
Bepaalde teksten zijn nog wat moeilijk. Probeer daarom deze thuis nog eens door te nemen.
Aanstaande maandag, 3 december, komt het kinderkoor om 19.00 uur om in ieder geval het Transeamus
samen te repeteren. Graag dus om 19.00 uur aanwezig in de Kapel
Volgende week maandag, 10 december, de laatste repetitieavond voor het concert, beginnen we om 19.30 uur.
Maandag 17 december is onze laatste repetitieavond in 2018 en die begint gewoon weer om 20.00 uur.
We starten weer op maandag 8 januari om 20.00 uur. Na een uurtje zingen houden we vanaf 21.00 uur onze
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Namens het bestuur een hartelijke groet van
Henk Lubberding
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