
 

 

INFORMATIEBRIEF 2023 - 2 
PASSIECONCERT ZATERDAG 1 APRIL 2023 DORPSKERK VAASSEN 

o.l.v. Freddy Veldkamp 

Lokatiegegevens: 

Dorpskerk, Marktplein 7, 8171 CJ VAASSEN 

Tijdsplanning: 

17.30 : koorleden aanwezig in de kerk en daarna opstellen op aanwijzing koormeesters 

17.45 : start inzingen 

18.45 : koffie/thee in repetitieruimte Kosterstraat 20 (zie ook hieronder bij Opmerkingen) 

19.45 : koorleden terug bij de kerk en gezamenlijk plaats nemen op aanwijzing koormeesters 

20.00 : start concert 

Uit te voeren nummers: 

 13   Adoramus te Christe 

Openingswoord voorzitter 

Samenzang “Ik wil mij gaan vertroosten” NLB 562 : 1 en 3 

297   Psalm 42 

262   Benedictus (met soliste) 

 74    Panis Angelicus (met soliste) 

Verbindende tekst ds. Woudenberg 

Samenzang “Vaste rots van mijn behoud” Bundel 1938 gezang 174 : 1 en 2 

Vocaal intermezzo Annelies Schep 

270   Vader, ik aanbid U 

281   Wees stil voor het aangezicht van God (met soliste) 

268   Heer, mijn hart zoekt U te vinden 

Verbindende tekst ds. Woudenberg 

Samenzang “Op die heuvel daarginds” Bundel Johannes de Heer 836 :  1 en 4 

473   Paasintrada 

276   U bent alles Heer 

318   Daar is plaats bij ’t kruis (met soliste) 

Verbindende tekst ds. Woudenberg 

Samenzang “Genade zo oneindig groot” Evangelische Liedbundel 203 : 1, 3 en 4 

Instrumentaal intermezzo Myrthe van Hulst 

 29    Een Toekomst vol van Hoop 

494   Praise ye the Lord (met soliste) 

Sluiting door ds. Woudenberg 

471   U zij de Glorie (samenzang met tegenzang koor vierstemmig)      

Vocalisten/instrumentalisten: 

Annelies Schep, sopraan 

Myrthe van Hulst, cello 

Erica Vogel, dwarsfluit 

Sebastiaan Schippers, orgel 

Wilco Veldkamp, piano 

Verbindende teksten: ds. Johan Woudenberg uit Apeldoorn 

Opmerkingen: 

- u ontvangt een programmaboekje; daarin staan ook de samenzangliederen afgedrukt 

- we dragen de gebruikelijke koorkleding en hebben de te zingen nummers in de concertmap 

- koorleden die dichtbij wonen kunnen, als ze dat willen,  na het inzingen,  even naar huis; anderen kunnen  

  GRATIS koffie gaan drinken aan de Kosterstraat 20 en daar een meegebracht broodje nuttigen. Driesje 

  Hanekamp en Alie van Gortel zetten daar vooraf koffie en schenken die ook uit. We bedanken deze dames     

  van harte dat ze spontaan aanboden dit voor ons te doen !! 

 


