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Woord van de voorzitter
Hartelijk welkom bij dit concert van Toonkunst Almelo. Het programma dat wij vanmiddag
uitvoeren heeft als titel ‘Het einde der tijden’ meegekregen, omdat het vandaag de laatste
zondag van het kerkelijk jaar is. In veel kerken en ook hier in de Grote Kerk van Almelo
zijn vanmorgen de mensen herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen
zijn genoemd.
Velen van ons ervaren een verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan en
vertrouwen erop dat zij in een beter, hemels land verblijven. Zorgen en verdriet houden
ons bezig, maar vertrouwen op God kan dan houvast geven. Johannes Brahms heeft dat
vertrouwen heel mooi verklankt in zijn Geistliches Lied, Opus 30.
Het werk van Mendelssohn vertelt over het verlangen om als een duif weg te vliegen, ver
van alle pijn en verdriet. Om in de woestijn een schaduwrijke schuilplaats te zoeken, een
oase van rust en vrede te vinden en daar tot rust te komen en voor altijd te blijven.
Het Requiem van Mozart staat vanmiddag centraal. Legendarisch en, zeker door
“Amadeus”, de verfilming in 1984 door Miloš Forman, met mythen omgeven. Mozart
schreef het twee maanden voor zijn dood voor een onbekende opdrachtgever en zijn
leerling Franz Xaver Süsmayr heeft het manuscript voltooid. Het Requiem heeft twee
gezichten. In de teksten worden troost en berusting afgewisseld met wanhoop en angst
voor ‘die vreeswekkende dag’. Hierin weerspiegelen zich allerlei gevoelens rond het
sterven van een dierbare. Eerst de schok, de verslagenheid en de woede: waarom moet
ons dit overkomen? Maar vervolgens, na verloop van tijd, ook de christelijke berusting, de
hoop op eeuwig leven en verrijzenis.
Toonkunst zoekt vernieuwing en afwisseling. Daarom voeren we vanmiddag het Requiem
uit met het grote orgel en niet met een orkest. We hebben de stoelen in de kerk
omgekeerd en deze gericht naar de fraaie orgelkas uit 1754 die ons nog rest van de
beroemde orgelbouwer A.A. Hinsz. Het binnenwerk uit 1963 is gebouwd door de fa. Van
Leeuwen, rekening houdend met de oorspronkelijke dispositie. Het orgel zal worden
bespeeld door Jaap Zwart junior, concertorganist en een veel gevraagd begeleider uit een
bekende familie. Zijn opa, Jan Zwart, heeft veel bekendheid verworven met zijn
composities en zijn orgelconcerten.
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de giften van de Vrienden van Toonkunst, de
steun van de gemeente Almelo, het Stadsfonds Almelo, het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel, Cogas en de bijdragen van onze trouwe sponsoren. Wij zijn hen allen daarvoor
zeer erkentelijk en hopen ook bij de uitvoering van de Johannes Passion, ons volgende
concert op 12 april 2019, weer een beroep op hen te mogen doen.
Namens het koor, de solisten, de musici en de artistieke leiding, wens ik u een heel goed
concert toe.
Johan Smits,
voorzitter Toonkunst Almelo

Toonkunst Almelo
Oratoriumkoor Toonkunst Almelo is opgericht in 1936 en is in al die jaren uitgegroeid tot
een kwalitatief hoogstaand koor met ongeveer 75 leden afkomstig uit Almelo, Borne en
omliggende plaatsen. Toonkunst Almelo stelt zich tot doel de grote koorwerken van onze
muziekliteratuur op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren.
Naast klassieke werken als de Messiah van Händel, de Matthäus Passion, de Johannes
Passion en het Magnificat van Bach, het Requiem van Mozart, Duruflé en Dvorák heeft
Toonkunst de afgelopen jaren ook modernere werken uitgevoerd.
Met onder andere uitvoeringen van de Misa Criolla van Ramirez, het Requiem van Rutter,
het Pater Noster van Vasks, het Immortal Bach van Nystedt, het Dona Nobis Pacem van
Vaughan Williams en The Mirror of Perfection van Richard Blackford geeft Toonkunst aan
dat zij waarde hecht aan een breed en afwisselend repertoire.
Kwaliteit en gezelligheid
Toonkunst Almelo heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast vindt zij het ook
van belang dat de leden zich er thuis voelen. Een actieve activiteitencommissie
organiseert regelmatig leuke evenementen, zoals een nieuwjaarsborrel of buffetjes met
door de leden zelf gemaakte lekkernijen. In het verleden zijn er meerdaagse
uitwisselingsconcerten geweest in Berlijn met het orkest Musici Medici. In maart
2017 werd Berlijn voor het laatst bezocht in het kader van het 80-jarig jubileum van
Toonkunst. Samen met Musici Medici werden delen van de Messiah en het Gloria van
Vivaldi uitgevoerd.
Daarnaast wil het bestuur graag zoveel mogelijk leden actief bij het wel en wee van de
vereniging betrekken. Dat kan via het zitting nemen in vaste commissies, zoals de
muziekcommissie, activiteitencommissie en concertcommissie, of bijvoorbeeld in een
tijdelijke reiscommissie.

Enthousiast geworden? Dat komt dan goed uit!
Wij repeteren elke woensdagavond van 19.45 – 22.00 uur in de kapelzaal van Hof88.
Vooral bij de sopranen, bassen en tenoren is nog plaats voor nieuwe leden. Met nadruk
nodigen we “jongeren” uit eens mee te komen zingen.
Iedereen die wil, is van harte uitgenodigd om vrijblijvend een paar keer mee te repeteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Berdien Blaak, via
secretariaat@toonkunstalmelo.nl

Arno Vree, dirigent
Arno studeerde Koordirectie en Schoolmuziek
aan het Utrechts Conservatorium en
the University of Reading (GB).
Onder zijn leiding werden veel concerten
gegeven met veelal minder bekende werken
uit het repertoire. Zo leidde hij concertante en
scenische voorstellingen uit alle periodes van
de muziekgeschiedenis. Van alle koorsoorten
is hij dirigent (geweest) en deze variatie heeft
zijn voorkeur. Als dirigent is hij verbonden aan
een groot aantal koren. www.arnovree.nl

Jaap Zwart, organist
Jaap Zwart groeide op in een muzikaal gezin en kwam zodoende
al vroeg in aanraking met muziek. Zijn eerste muziekonderricht
ontving hij van zijn vader Jaap Zwart sr. (1924-2001). Aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam studeerde hij piano en
orgel. Met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Aan het conservatorium van Amsterdam is hij docent binnen de
vakgroep voor het hoofdvak theorie.
In het kader van de internationale opleiding Muziek Als Vak aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag geeft hij workshops vocale harmonie en improvisatie. Deze
opleiding is gebaseerd op het werk en gedachtengoed van de
Hongaarse componist Zoltán Kodâly.
Als concertorganist programmeert Jaap Zwart een breed repertoire. Een van zijn
specialiteiten is de uitvoering van relatief onbekende orgelmuziek uit de 19 e en 20e eeuw.
Als kerkorganist is hij verbonden aan de grote of Andreaskerk in Hattem en de Grote Kerk
in Harderwijk. www.jaapzwart.nl; www.muziekalsvak.nl

Folkert Buis, paukenist
Folkert Buis (1971) studeerde Klassiek Slagwerk en Lichte Muziek
Vibrafoon UM in Enschede, eind jaren negentig van de vorige eeuw.
Momenteel is hij verbonden aan Oyfo in Hengelo als docent,
dirigeert hij de Nico Mey Big Band in Alstätte en Muziekvereniging
Unisson in Boekelo, studeert hij HaFa directie in Groningen en is hij
als freelance musicus actief als slagwerker, gitarist, thereminist en
componist. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Guitar Circle of
Europe en de Berlin Guitar Ensemble. Samen met Yannick
Bergevoet opereert hij als slagwerkduo, met spannende
hedendaagse en spannende oude muziek voor marimba en
vibrafoon.

Margreet Rietveld, sopraan
Sopraan Margreet Rietveld (1988) behaalde in juli 2011 haar
bachelorsdiploma klassiek zang aan het ArtEZ conservatorium
in Zwolle, als studente van Lodewijk Meeuwsen en Riekje
Bakker. Na haar conservatoriumopleiding studeerde ze bij Harry
van Berne, Heleen Koele en Frans Fiselier. Momenteel wordt ze
gecoacht door Pieter van Breugel.
Margreet was als soliste al te horen in vrijwel alle grote oratoria
van Bach (Matthäus- en Johannes-Passion,
Weihnachtsoratorium en Hohe Messe), Händel (Messiah, Dixit
Dominus), Haydn (Die Schöpfung, Die Jahreszeiten), Brahms
(Requiem), Mendelssohn, Schubert, Bruckner, Vivaldi, Mozart
(Requiem, mis in c) enzovoorts.
Ze maakt deel uit van diverse professionele ensembles als Kamerkoor Ars Musica o.l.v.
Patrick van der Linden, Cappella Amsterdam (Daniël Reuss) en Collegium Vocale Gent
(Philippe Herreweghe).
Als soliste nam Margreet deel aan masterclasses van Barbara Hannigan, Meribeth Dayme
en Barbara Schlick.
www.margreetrietveld.com

Serena Perez, alt
De Spaanse mezzosopraan Serena Perez (1991)
volgde haar eerste muzikale studies in het
Conservatorium te Gijon (Spanje), waar ze haar
muzikaliteit ontwikkelde met zanglessen van Maria
Antonia Entrialgo, met vioollessen als bijvak. Ze
studeerde in juni 2017 cum laude af aan het
Conservatorium van Amsterdam. Tijdens haar bachelor
studie heeft Serena bij Sasja Hunnego en correpetitor
Jan Paul Grijpink gestudeerd. Vanaf september 2017
studeert Serena verder aan de Dutch National Opera Academy.
Met de DNOA vertolkte Serena Bianca uit The Rape of Lucretia van B. Britten (o.l.v. Karel
Deseure) en Carmen uit Carmen van G. Bizet (o.l.v. Rolf Verbeek) op het Bredeweg
festival.
Serena heeft tijdens soloconcerten in Spanje, Portugal, Nederland en Frankrijk werken
uitgevoerd als het Requiem van W.A. Mozart, het Stabat Mater van G.B. Pergolesi en het
Weihnachtsoratorium van C. Saint-Saëns. Ook op het gebied van opera en zarzuela heeft
ze al diverse rollen gezongen, bijvoorbeeld La Speranza in Orfeo van Monteverdi, La
Badessa in Suor Angelica, 2nd Witch in Dido en Aeneas van Purcell, Acis in de barokke
zarzuela Acis en Galatea van A. Literes.
Serena volgde masterclasses bij onder andere Margreet Honig, Ira Siff, Floris Visser,
Pietro Spagnoli, Ivor Bolton en Kenneth Montgomery. Ook werkt Serena graag samen met
pianist Raquel Garzás (Duo Naiad) aan liedrepertoire.

William Knight, tenor
William Knight startte zijn koorcarrière in het koor van St. Paul’s
Cathedral in Londen. Hij studeerde muziek aan de universiteit
van York, terwijl hij in York Minster zong als Tenor Choral
Scholar. Daarna werkte William een tijd in Londen als freelancezanger, waar hij zong met beroemde ensembles als The Sixteen,
het Geoffrey Mitchell Choir en het Gabrieli Consort. Hij volgde in
deze tijd ook lessen bij Ian Partridge.
Begin 2014 verhuisde William naar Nederland. Hij werkt hier als
solist gespecialiseerd in barok en oude muziek. Zo treedt hij
regelmatig op als tenorsolist en evangelist in Bach’s passies. Hij
is kernlid van het Nederlands Kamerkoor en zingt vaak met
Collegium Vocale Gent, Capilla Cayrasco en Cappella
Amsterdam.
Daarnaast is William componist. Een aantal van zijn werken is al uitgevoerd in Nederland
en Engeland, onder andere door het Nederlands Kamerkoor, de Utrechtse Studenten
Cantorij, het Ronsard Trio en Kamerkoor Next.

Dominic Kraemer, bas
Dominic Kraemer werkt als bariton in opera's en oratoria in
binnen- en buitenland. Hij studeerde aan de Royal Academy of
Music in Londen en aan het St John’s College in Cambridge,
waar hij als choral scholar deel uitmaakte van St John’s
wereldberoemde koor. Hij verhuisde in 2014 voor de Dutch
National Opera Academy naar Nederland.
Dominic maakte in 2017 zijn debuut bij De Nationale Opera als
Prince Saud al-Faisal in Mohammed Fairouz’ nieuwe opera The
New Prince. In 2018 zong hij, tevens bij DNO, Boy II in
Bernsteins Trouble in Tahiti, ontwikkelde hij voor de Münchener
Biennale een rol in de wereldpremière van Ondřej Adámeks Alles
Klappt en zong hij voor de Berliner Staatsoper de rol van Médicin
in Debussy/Van Parys’ Usher. In Engeland nam Dominic de
afgelopen jaren deel aan de Young Artist Programmes van Garsington Opera en Opera
Holland Park, en hij doorliep in Nederland verschillende trajecten van DNO talent.
Hiernaast werkte hij voor de Bayerischer Staatsoper, Festival d’Aix-en-Provence,
Collectief Walden en creëert hij dit seizoen met Nicole Beutler een rol voor Operadagen
Rotterdam, gebaseerd op Purcells Cold Song.
Dominics recente concerthoogtepunten zijn onder meer een recital op het Harrogate
International Festival, Serenade to Music in The Barbican; Chief Bandit in Don
Quichotte in de Queen Elizabeth Hall; een optreden als baritonsolist op het London
Handel Festival, solo’s in Bach Cantata evensongs op het St John’s College, Cambridge
met het Orchestra of the Age of Enlightenment en een Bachprogramma met Collegium
Musicum Bergen, Noorwegen.

Over het programma
Ter gelegenheid van de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
zogenaamde Zondag Voleinding, heeft Toonkunst Almelo een speciaal daarop geënt
programma samengesteld. Repertoire uit de koorliteratuur, met als inhoud het "Einde der
Tijden" en een roep om troost.
Van alle composities die vandaag op het programma staan, zijn door de componist zelf
verschillende transcripties gemaakt. Mendelssohn componeerde in Londen zijn Hymne
"Hear my Prayer" voor sopraansolo, koor en orgel. Later werkte hij dit om naar een
Duitstalige versie voor solo, koor en orkest.
Ook Johannes Brahms schreef zijn Geistliches Lied oorspronkelijk voor koor en
orgelbegeleiding en maakte daar later een arrangement voor strijkorkest bij.
Het requiem, dat Mozart vlak voor zijn dood begon te componeren, is door hem niet
voltooid. Van enkele delen zijn schetsen of beknopte uitwerkingen over gebleven, en
diverse musicologen hebben zijn werk voltooid. Sinds 2004 is er een arrangement
beschikbaar om het integrale Requiem uit te voeren met orgelbegeleiding. Deze tamelijk
nieuwe versie wordt vanmiddag tot klinken gebracht.
Het solistenkwartet dat is geëngageerd bestaat uit jonge solisten die onlangs, of nog niet
helemaal, zijn afgestudeerd aan een van de Nederlandse Conservatoria. Zij zullen soleren
in het Requiem van Mozart en de sopraansolist zingt ook de solo in "Hör mein Bitten" van
Mendelssohn
De muzikale begeleiding van dit concert wordt verzorgd door Jaap Zwart uit Hattem. Deze
landelijk bekende organist, een kleinzoon van de beroemde Jan Zwart (1877 - 1937), zal
het drie-klaviers Hinsz-orgel uit 1754 bespelen.
De fraaie orgelkast is het enige onderdeel dat
rest van het door A.A. Hinsz gebouwde orgel uit
1754. Het oorspronkelijke bouwjaar 1754 is
volgens opgave van Hess. Er zijn echter geen
archiefstukken die dit bewijzen. In 1873 werd het
binnenwerk volledig vervangen door een nieuw
orgel van Richard Ibach uit Barmen (Duitsland),
opus 143 van deze firma. Op 22 december 1873
werd dit instrument in gebruik genomen. Gerrit
van Leeuwen restaureerde het orgel in 1934. In
1954 vond een restauratie van de kerk plaats en
werd het binnenwerk van het orgel, dat in slechte
staat verkeerde, verwijderd. De fa. Van Leeuwen bouwde een nieuw binnenwerk, waarbij
met de oorspronkelijke dispositie rekening gehouden werd. Het orgel is in 1963 voltooid.
Omdat Van Leeuwen VEKA-slepen had gebruikt, en de kerk met heteluchtverwarming
werd verwarmd, traden er na enkele tientallen jaren grote problemen op. Enkele slepen
braken zelfs, waardoor registers onbruikbaar werden. Een restauratie volgde door B.A.G.
Orgelmakers, waarbij nieuwe slepen werden geplaatst. Ook werd de intonatie van het
instrument aangepast en milder gemaakt. Op 27 november 1990 is het gerestaureerde
orgel weer in gebruik genomen met een bespeling door organist H.J. Brilman.

Hör mein Bitten (F. Mendelssohn Bartholdy)
Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, auf
deines Kindes Stimme habe Acht!
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und Helfer
sein?
Ich bin allein! Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht,

Hoor mijn gebed, Heer, buig u (neig uw oor)
naar me toe, luister naar de stem van uw kind.
Ik ben alleen, wie zal mijn trooster en helper zijn,
Ik ben alleen, ik dwaal doelloos rond in de
donkere nacht.

Die Feinde sie droh'n und heben ihr Haupt:
"Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?"
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach,
und halten die Frommen in Knechtschaft und
Schmach.

De vijanden dreigen en gooien hun hoofd in de
nek. "Waar is nu die redder, in wie jullie geloofd
hebben?"
Ze bespotten u dagelijks, ze vervolgen ons,
Ze houden de vromen in slavernij en schande.

Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu'n!
Sie sind unzählige, ich bin allein;
mit meiner Kraft kann ich nicht widerstehn,
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Fleh'n

Ik word bevangen door vrees voor de dood als
ze zo dreigen!
Ze zijn met ontelbaar velen - ik ben alleen;
met mijn kracht alleen kan ik er niet tegenop,
Heer, strijdt gij voor mij, God, hoor mijn smeken.

O könnt' ich fliegen wie Tauben dahin, weit
hinweg vor dem Feinde zu fliehn!
In die Wüste eilt'ich dann fort,
fände Ruhe am schattigen Ort.

O, kon ik maar vliegen als de duiven, ver weg
om voor de vijand te vluchten!
Dan zou ik wegsnellen, de woestijn in, en op
een lommerrijke plaats rust vinden.

Geistliches Lied (J. Brahms)
Laß dich nur nichts nicht dauren mit Trauren, sei
stille, wie Gott es fügt, so sei vergnügt, mein Wille!

Blijf toch niet steeds maar vragen en klagen.
Wees stil. Als God beschikt wees dan
verheugd, mijn wil!

Was willst du heute sorgen auf morgen?
Der Eine steht allem für, der gibt auch dir das
Deine.

Waarom nu bezorgd blijven voor morgen?
De Ene zorgt voor allen en geeft ook jou wat je
toekomt

Sei nur in allem Handel ohn’ Wandel, steh feste,
was Gott beschleußt, das ist und heißt das Beste.

Wees in alle werk immer sterk.
Houd moed.
Wat God besluit, dat is altijd goed.

Amen.

Amen.

Requiem (W.A. Mozart)
Introitus

1. Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur
votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

1. Introitus
Heer, geef hun eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen.
God, U moeten wij prijzen op de Sion
en U de beloofde offers brengen in Jeruzalem.
Luister naar mijn gebed, tot U komt al het vlees.

2. Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Sequenz

3. Dies Irae
Dies irae, dies illa
solvet saeculum in favilla:
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus.
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
4. Tuba Mirum
Tuba mirum spargens sonum per sepulchra
regionum, coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura, cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix Justus sit securus?
5. Rex Tremendae
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis.
Salva me, fons pietatis.
6. Recordare
Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus, redemisti crucem
passus: tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis, donum fac remissionis,
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus: culpa rubet vultus
meus supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae: sed tu bonus fac
benigne, ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta, et ab haedis
mesequestra, statuens in parte dextra.
7. Confutatis
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

2. Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
3. Dies Irae
Dag van de gramschap, die dag der dagen
die de wereld in de as zal leggen,
zoals David en Sybilla getuigen.
Welk een angst zal er zijn,
Als de Rechter zal komen,
om alles rechtvaardig te oordelen
4. Tuba Mirum
De wonderbaarlijke bazuin zal allen uit het
dodenrijk tot voor de troon oproepen.
De dood en de schepping zullen verstomd
staan, wanneer de schepselen zullen herrijzen
om zich voor de Rechter te verantwoorden.
‘t Schuldboek zal worden voorgedragen
dat alles zal bevatten waarover de wereld
berecht kan worden.
Is de Rechter gezeten, dan zal alles wat
verborgen was, onthuld worden. Niets zal
ongewroken blijven. Wat zal ik, arme, dan
zeggen? Welke beschermer om hulp vragen, als
zelfs de rechtvaardige nauwelijks veilig zal zijn?
5. Rex Tremendae
Machtige Koning, voor wie wij moeten beven,
Gij, die hen, die gered moeten worden, redt,
Gij bron van goedheid, red ook mij!
6. Recordare
Gedenk, goede Jezus,
dat Gij om mijnentwille gekomen zijt.
Laat mij op die dag niet verloren gaan.
Terwijl Gij mij zocht, zat Gij vermoeid teneer.
Uw dood aan het kruis heeft mij verlost,
Laat zoveel pijn niet tevergeefs zijn geweest!
Rechter der gerechte wrake, schenk mij
vergiffenis voor de dag des oordeels.
Ik zucht als een beklaagde, schuld kleurt mijn
wangen. Ik smeek U, God, spaar mij.
Gij, die Maria heeft vergeven, en de misdadiger
verhoord, Gij hebt ook mij hoop gegeven.
Mijn gebeden hebben geen waarde,
maar Gij, goede God, spaar mij welwillend
van het eeuwige vuur.
Wil mij een plaats tussen de schapen,
afgescheiden van de bokken,
aan de rechterkant bereiden.
7.Confutatis
Als de vervloekten uitgestoten zijn,
en prijsgegeven aan de felle vlammen,
roep mij dan tot de gezegenden.
Met mijn hart, als tot stof vergaan,
bid ik U, deemoedig en geborgen:
draag zorg voor mijn einde.

8. Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus:
Huic ergo parce Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

8. Lacrimosa
Op die dag van tranen, waarop
de schuldige mens uit de as zal verrijzen
om beoordeeld te worden,
wees hem dan genadig, o God.
Lieve Jezus, Heer,
Geef hun rust. Amen.

Offertorium

9. Domine Jesu Christe
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis infernis, et de profundo lacu:

libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael repraesentat eas
in lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.
10. Hostias
Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam faciemus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

9. Domine Jesu Christe
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkhied.
Verlos de zielen van alle gestorven gelovigen
van de straffen van de hel
en van de diepe afgrond
Red hen uit de muil van de leeuw,
laat de afgrond hen niet verzwelgen.
Werp hen niet in de duisternis
Maar laat de heilige Michael als banierdrager
hen leiden naar het heilige licht,
zoals Gij eertijds Abraham en zijn
nakomelingen beloofde.
10. Hostias
Wij dragen U offers en dankgebeden op,
Heer, wil ze aanvaarden tot heil van de zielen
die wij heden gedenken.
Laat hen, Heer, van de dood overgaan naar het
leven, zoals Gij eertijds Abraham en zijn
nakomelingen beloofde.

Sanctus - Benedictus

11. Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
12. Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

11. Sanctus
Heilig, heilig, heilig,
is de Heer, God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.
Hosanna in de hoge!
12. Benedictus
Gezegend, hij die in de naam des Heren komt.
Hosanna in de hoge!

Agnus Dei

13. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis
requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis
requiem sempiternam.

13. Agnus Dei
Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt,
Geef hun rust.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt,
Geef hun eeuwige rust.

14. Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine:
cum sanctis tuis in aeternum: quia pius es.

14. Communio
Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer,
Bij Uw heiligen in eeuwigheid,
omdat Gij goedertieren zijt.
Geef hun eeuwige rust, o Heer,

Communio

Aankondiging concert 2019
Ons volgende concert vindt plaats op vrijdagavond 12 april 2019 in de Grote Kerk van
Almelo. We voeren dan de Johannes Passion van J.S.Bach uit, met begeleiding van het
Van Wassenaer Consort.
Twee van de solisten van vanavond (Margreet Rietveld en William Knight) zullen dan ook
optreden.
Kijk voor meer gegevens op de site van Toonkunst Almelo: www.toonkunstalmelo.nl

Wordt u ook sponsor van Toonkunst Almelo?
Toonkunst Almelo wil zich graag verbinden met organisaties en bedrijven die muzikaal en
cultureel Almelo een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen. Daardoor is
het mogelijk om openbare concerten te blijven organiseren. Het koor biedt sponsors
desgewenst sponsorpakketten op maat, waaronder concert entreebewijzen met
gereserveerde plaats, kleinschalige speciale uitvoeringen, naamsvermeldingen op
publicaties etc.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester, de heer Toon Veger, via
penningmeester@toonkunstalmelo.nl of sponsorcommissie@toonkunstalmelo.nl
Toonkunst Almelo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften en schenkingen aan een ANBI hebben als voordeel dat zij fiscaal aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting.

Wordt u ook Vriend van Toonkunst Almelo?
Door de bijdragen van Vrienden van Toonkunst Almelo, sponsors en de ondersteuning
door de gemeente Almelo, het Stadsfonds Almelo, en natuurlijk ook door u als bezoeker,
blijven concerten van Toonkunst Almelo mogelijk.
Ook uw steun is zeer welkom!

Ook u kunt Vriend van Toonkunst Almelo worden!
Het koor biedt u als vriend:
 Het samen genieten van prachtige muziek, minimaal 1 keer per jaar, ook dankzij uw
bijdrage.
 Een gereserveerde plaats in de kerk. U koopt in de voorverkoop een kaartje, wij
reserveren voor u een mooie plaats. Als Vriend heeft u recht op maximaal 2
gereserveerde plaatsen.
 We houden u op de hoogte van onze nieuwe plannen, de ontwikkelingen, de speciale
acties etc. via onze nieuwsbrief. Deze verschijnt minstens 2 x per jaar.
Wat vragen we van u?
Van Vrienden van Toonkunst Almelo vragen we een bijdrage van minimaal
€ 30,- per jaar. (Meer mag natuurlijk ook.)
Hoe wordt u lid van Vrienden van Toonkunst Almelo?
U kunt zich aanmelden door:
 een e-mail te sturen naar emilyslettenhaar@hotmail.com
 het aanmeldingsformulier (bij de ingang van de kerk) nu in te vullen en te deponeren in
de Vrienden-box achter in de kerk of
 het aanmeldingsformulier te sturen naar:
Emily Slettenhaar
Wanscherweg 20
7603 NR ALMELO
We horen graag van u!

Met dank aan ‘De Vrienden van Toonkunst Almelo’ en de (financiële) ondersteuning van:

Almelose Borstel Industrie
Autobedrijf Smaling, Almelo
Bal Vismeesters

Boekhandel Broekhuis
De Gilde Bakker, Almelo
Denissen Juwelier, Wierden
Drukkerij Colorhouse, Almelo
Erik Korte Uitvaartverzorging
Eringa Mode, Almelo
Event Creators
Gert de Olde schoenen
Han’s Natuurvoeding, Almelo
Kroon Oil, Almelo

Lubbers de Echte Bakker, Almelo
Osteopathie Hams Natuurkracht homeopathie
Studio36 huidverzorging
Profile Smit, tweewielers Almelo
Rabobank

Ter Braak Willems Twentse Notarissen

SPECIALISTEN IN
LIVE COMMUNICATIE
RELATIE EVENTS | PERSONEEL EVENTS
EVENT MARKETING

AL 40 JAAR CREATORS
VAN ZAKELIJK SUCCES
KENNIS EVENTS | BRAND EVENTS
INHOUSE EVENTMANAGEMENT

BENIEUWD WAT WIJ VOOR
U KUNNEN BETEKENEN?
WWW.EVENTCREATORS.NL

