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Als u dit boekje niet zelf wilt bewaren, zou u het dan in de kerk willen achterlaten? 



 

 
Woord van de voorzitter 
 
Van harte welkom bij het concert van Toonkunst.  
 
Op deze avond is de echo van Kerst te beluisteren.  
 
U kent het wel, een muziekstuk dat je bijblijft en zich steeds weer in je gedachten laat 
horen. Zeker bij Kerst, waarbij heel veel mooie muziek heeft geklonken, blijft die naklank 
nog even aanwezig. 
 
Als de boom weer uit de kamer is en alle ballen en lichtjes zijn opgeruimd, wat blijft er dan 
over van Kerst? Vanavond klinkt muziek over het kerstkind dat op aarde is gekomen om 
het goede te beschermen. “Ik ben de goede Herder.” Dat klinkt vanavond in het Tjechisch 
zoals gecomponeerd door Dvořák en in het Engels in het Requiem van Rutter. 
 
Toonkunst Almelo brengt vanavond een divers programma met zeer verschillende 
muziekstijlen, veel afwisseling dus. Een van de hoogtepunten zal de Son of God Mass van 
Whitbourn zijn, waarin Miriam Stoffelsma op sopraansaxofoon een schitterende solo zal 
vertolken. En ik noem graag Gerrie Meijers, die ons op de piano, het koororgel en het 
grote orgel zal begeleiden. Wij verheugen ons op deze samenwerking. Ook de andere 
solisten en de musici van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest wil ik graag bedanken 
voor hun bijdrage aan het concert. 
 
Het zal duidelijk zijn dat een concert met professionele, muzikaal hoogstaande musici en 
solisten een financieel kostbare zaak is. Dankzij de giften van de Vrienden van Toonkunst, 
de financiële ondersteuning van de gemeente Almelo, het Stadsfonds Almelo, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Overijssel, Cogas en de bijdragen van onze trouwe sponsoren 
kunnen wij dit concert organiseren. Wij zijn hen allen daarvoor zeer erkentelijk.  
 
Namens het koor, de solisten, de musici en de dirigent, wens ik u een fijne avond.  
 
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 en Johannes Passion 
en het Magnificat van Bach, het Requiem van Mozart, Duruflé en Dvořák 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 het waarde hecht aan een breed en afwisselend repertoire. 

Kwaliteit en gezelligheid 

Toonkunst Almelo heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast vinden wij het ook 
van belang dat de leden zich thuis voelen bij het koor. 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. In 2021 staat i.v.m. het 90-jarig jubileum een koorreis naar Bonn en 
Heidelberg op het programma. 

Daarnaast wil het bestuur graag zoveel mogelijk leden actief betrekken bij het wel en wee 
van de vereniging. 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 
Hof 88. Vooral bij de tenoren 
is er nog plaats voor nieuwe 
leden. Met nadruk nodigen we 
“jongeren” uit eens mee te 
komen zingen.  
 
Wilt u vrijblijvend een paar 
keer mee repeteren? U bent 

van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris 
Berdien Blaak, via secretariaat@toonkunstalmelo.nl 

mailto: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. Hij is dirigent 
(geweest) van allerlei soorten koren, en deze 
variatie heeft zijn voorkeur. Op dit moment is 
hij als dirigent ook verbonden aan o.a. het 

Haarlem’s Mannenkoor Zang en Vriendschap, Pluskoor Gelderse Vallei, Vrouwenkoor 
Klankkleur en het Lingewaards Mannenkoor. www.arnovree.nl   
 
 
NASKA, orkest 
 

Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest is al 
ruim 10 jaar een enthousiast en flexibel orkest 
dat bestaat uit een vaste kern van ongeveer 
50 professionele musici. Het repertoire reikt 
van Barok tot de Hedendaagse muziek. 
Het NASKA voert eigen gevarieerde 
concertseries uit en wordt veelvuldig 
uitgenodigd om koren te begeleiden.  
Een fijne en belangrijke taak om de 

muziekcultuur en het repertoire voor klassieke werken voor koor en orkest in stand te 
houden. 
Daarnaast staat het orkest graag open voor alle vormen van muziek en is het erg actief op 
het gebied van educatie en onderwijs. 
 
 
Gerrie Meijers, piano en orgel 

 
Gerrie Meijers studeerde orgel bij Johan van Dommele en Hans 
van Nieuwkoop. Daarnaast studeerde zij piano bij Arthur Hartong 
en Jacques Hendriks. Zij behaalde de diploma’s Docerend- en 
Uitvoerend Musicus (met onderscheiding). 
Zij concerteert in binnen- en buitenland en is zeer actief als 
begeleidster met een uitgesproken voorkeur voor het vocale genre 
in de breedste zin van het woord. Gerrie Meijers is organiste van 
de Remonstrantse Kerk te Haarlem en pianiste/correpetitor bij  een 
groot aantal koren. 
Zij vormt duo’s met verschillende zangeressen en een vierhandig 
duo met Christine Kamp. Zij maakte ook diverse radio- en cd-

opnamen. Op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen behaalde zij 
prijzen, daarnaast ontving zij van Société Académique “Arts-Sciences-Lettres” de zilveren 
medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek. 

http://www.arnovree.nl/
https://www.nationaalsymfonischkamerorkest.nl/educatie.html


 

Miriam Stoffelsma, sopraansaxofoon 
 

Miriam Stoffelsma begon op negenjarige leeftijd met het volgen 
van saxofoonlessen en studeerde in 2009 cum laude af aan het 
Prins Claus Conservatorium te Groningen bij docent Peter Stam. 
In 2015 is ze begonnen aan de Master of Music aan het Utrechts 
Conservatorium bij docent Johan van der Linden. Ook deze studie 
tsloot zecum laude af in 2017. Ze is alt saxofoniste bij het Orkest 
van de Koninklijke Marechaussee en remplaceert ook bij het 
Rotterdams Philharmonisch orkest, St. Petersburg State 
Symphonic Orchestra, Noord Nederlands Orkest en diverse 
andere orkesten. Daarnaast treedt ze regelmatig op met het 
Nederlands Blazers Ensemble en is ze saxofoniste in 
saxofoonkwartet SAKS, het Artex saxofoonkwartet en het Tango-
ensemble Sexteto Recuerdo. Naast haar werk als uitvoerend 

musicus is ze als saxofoondocente werkzaam bij Kunstencentrum Atrium Sneek en de 
Saxschool in Leidsche Rijn. Tevens verzorgt ze workshops en is ze regelmatig jurylid aan 
het conservatorium van Luxemburg. 
 
 
Stefan Kennedy, tenor 
 

Tenor Stefan Kennedy kwam naar Nederland na het afronden van 
zijn zangopleiding aan de Royal Academy of Music in Londen. 
Daarvoor studeerde hij aan de universiteit van Cambridge. Tijdens 
zijn studiejaar aan de Dutch National Opera Academy zong hij 
verschillende rollen en werkte hij mee aan de 
kameropera Clemency bij De Nationale Opera. Kennedy hoeft niet 
te kiezen: hij wordt enthousiast van lied, oratorium en opera. 
 
 

 
Joep van Geffen, bas 
 

Bas/bariton Joep van Geffen is sinds september 2008 lid van het 
Groot Omroepkoor. Hij werd geboren in 1977 in Nijmegen. Hij 
werkte eerst zes jaar als kok, had zangles van Cornelia Burgers en 
zong als freelancer bij diverse projecten. Daarna startte hij zijn 
studie aan het ArtEZ Conservatorium. Joep voltooide deze 
opleiding in 2006 en vervolgde zijn studie aan de Messiaen 
Academie. Hij volgde masterclasses bij Carolyn Watkinson, Beryl 
Foster, Michael Chance en David Wilson Johnson. 
Behalve in het Groot Omroepkoor zingt Joep van Geffen ook in het 

professionele kamerkoor Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss en in 
vocaal ensemble Capella Isalana onder leiding van Klaas Stok.  
Hij treedt op als solist in diverse oratoria en operaprojecten en geeft regelmatig 
liedrecitals.  
Joep van Geffen is in zijn vrije tijd nog steeds werkzaam als kok, gespecialiseerd in de 
Italiaanse keuken, en werkt op projectbasis bij borrels, feesten en diners.  



 

Inleiding 
 
Echo’s van Kerst. 
 
Een cantate van J.S. Bach, twee toonzettingen van “De Heer is mijn Herder”, vier 
mystieke liederen, een Mis, een gebed en psalmen van Gustav Holst. Wat is daarvan de 
onderlinge verbinding? 
 
De viering van de geboorte van Jezus maakt dat Bach in 1723 voor Tweede Kerstdag 
deze muziek componeert. In de cantate wordt met geen woord gerept over de klassieke 
ingrediënten van het kerstverhaal. Geen herders, engelen, noch een heldere ster. De 
inhoud wordt bepaald door de reden van de komst van Christus naar de aarde: om de 
duivel te verslaan. Het beeld van Satan als slang, zoals voorgesteld in het 
scheppingsverhaal, komt in bijna alle delen naar voren. Muzikaal schildert Bach de slang 
in doorgaande, snelle notenwaarden. Visueel zijn dat ook echt notenslangen. Het eerste 
recitatief van de tenor opent met de bekende woorden van de evangelist Johannes: “Het 
Woord is Vlees geworden”.  
Andere versregels van Johannes zijn de bekende “Ik ben...” uitspraken, zoals “Ik ben de 
Weg, de waarheid en het leven”, “Ik ben het Licht der wereld” en “Ik ben de goede herder”. 
Deze laatste beroemde versregel naar de 23e Psalm klinkt op muziek van Dvořák in het 
Tsjechisch en in het Engels op muziek van Rutter. 
In twee van de Five Mystical Songs worden in beeldende teksten de laatste dagen 
voorafgaand aan de dood van Jezus geschilderd. Er worden bloemen uitgestrooid en 
takken van de olijfbomen op de weg neergelegd tijdens zijn glorieuze intocht in Jeruzalem 
en het samenzijn tijdens het Laatste Avondmaal waarbij het brood wordt gebroken en de 
wijn wordt geschonken. In de verklanking van deze laatste gebeurtenis zingt het koor de 
melodie (maar niet de tekst) van “O sacrum Convivium”, afkomstig uit de liturgie voor 
Sacramentsdag, wanneer gevierd wordt dat brood en wijn, als symbool van Jezus 
lichaam, gedeeld worden. 
Het derde lied citeert wederom “Ik ben”- uitspraken en de afsluitende antifoon 
(wisselzang) is een uitbundige uiting van vrolijkheid, waarin muziek in de vorm van het 
zingen van Psalmen wordt aangemoedigd. 
 
Voor de BBC coproductie “Son of God”, een documentaire over het leven van Jezus 
gebaseerd op wetenschappelijk en recent historisch materiaal (2001), schreef James 
Whitbourn de anderhalf uur durende symfonische soundtrack. Zijn gelijknamige mis kent 
een bijzondere bezetting: gemengd koor, orgel en sopraansaxofoon. Naast de 
gebruikelijke delen uit het ordinarium (kyrie, gloria, sanctus, benedictus en agnus dei) 
voegt hij enkele meditatieve momenten in, met name om de suggestieve klank van de 
saxofoon te introduceren. In een zeker eigentijds geluid vormt deze mis het centrale deel 
van dit concert. 
Even actueel en bijzonder van klank is het gebed “The Fruit of Silence”, van Vasks. Op 
tekst van Moeder Theresa ontvouwt zich een palet dat traag en naar etherische sferen 
voortbeweegt. 
Het concert eindigt met werk van een tijdgenoot van Vaughan Williams. Holst schreef de 
“Two Psalms” ter gelegenheid van de aanschaf van een nieuw orgel op de St. Paul’s 
Girlsschool in London. De melodieën zijn in de protestantse en anglicaanse traditie zeer 
wijdverbreid. 

Arno Vree,  
dirigent Toonkunst Almelo 

  



 

Cantate nr. 40, Dazu ist erschienen der Sohn Gottes J. S. Bach 
1. Chor  

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
daß er die Werke des Teufels zerstöre. 

De zoon van God is verschenen om de 
werken van de duivel te vernietigen. 

2. Recitativo  
Das Wort ward Fleisch und wohnet in der 
Welt, das Licht der Welt bestrahlt den 
Kreis der Erden, der große Gottessohn 
Verläßt des Himmels Thron, 
Und seiner Majestät gefällt, 
Ein kleines Menschenkind zu werden. 
Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur 
gedenken kann; 
Der König wird ein Untertan, 
Der Herr erscheinet als ein Knecht 
Und wird dem menschlichen Geschlecht 
– O süßes Wort in aller Ohren! – 
Zu Trost und Heil geboren. 

Het Woord werd vlees en woont in de 
wereld, het licht der wereld bestraalt de hele 
aarde.  
De grote Zoon van God verlaat de hemelse 
troon.  
Het heeft Hem in zijn majesteit behaagd  
een klein mensenkind te worden.  
Bedenk toch, al wat denken kan, deze ruil; 
De Koning wordt een onderdaan,  
de Heer verschijnt als knecht  
en wordt - o wat een zoet woord in alle oren! - 
tot troost en heil van heel het menselijk 
geslacht geboren. 

3. Choral  
Die Sünd macht Leid; 
Christus bringt Freud, 
Weil er zu Trost in diese Welt ist kommen. 
Mit uns ist Gott 
Nun in der Not: 
Wer ist, der uns als Christen kann 
verdammen? 

De zonde brengt smart; 
Christus brengt vreugde, 
omdat Hij tot troost in deze wereld gekomen 
is. 
Nu is God met ons in onze nood: 
Wie zou ons als christenen kunnen 
verdoemen? 

4. Aria  
Höllische Schlange, 
Wird dir nicht bange? 
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt, 
Ist nun geboren, und die verloren, 
Werden mit ewigem Frieden beglückt. 

Helse slang, 
word je niet bang? 
Hij die je kop als overwinnaar vermorzelt, 
is nu geboren en wie verloren waren  
worden nu met eeuwige vrede verblijd. 

5. Recitativo  
Die Schlange, so im Paradies 
Auf alle Adamskinder 
Das Gift der Seelen fallen ließ, 
Bringt uns nicht mehr Gefahr; 
Des Weibes Samen stellt sich dar, 
Der Heiland ist ins Fleisch gekommen 
Und hat ihr allen Gift benommen. 
Drum sei getrost! betrübter Sünder. 

De slang zoals die in het paradijs 
op alle mensenkinderen  
het gif voor de zielen liet vallen 
brengt ons niet meer in gevaar; 
Het zaad van de vrouw toont zich, 
de Heiland is in het vlees gekomen 
en heeft hem alle gif ontnomen. 
Wees dus getroost, bedroefde zondaren. 

6. Choral  
Schüttle deinen Kopf und sprich: 
Fleuch, du alte Schlange! 
Was erneurst du deinen Stich, 
Machst mir angst und bange? 
Ist dir doch der Kopf zerknickt, 
Und ich bin durchs Leiden 
Meines Heilands dir entrückt 
In den Saal der Freuden. 

Schud je hoofd en zeg: 
scheer je weg, jij oude slang! 
Het is voorgoed gedaan met jouw venijn, 
wat zou jij mij bang maken? 
Je kop is immers vermorzeld 
en ik ben door het lijden 
van mijn Heiland van je weggerukt 
naar de zaal van de vreugde. 

7. Aria  



 

Christenkinder, freuet euch! 
Wütet schon das Höllenreich, 
Will euch Satans Grimm erschrecken: 
Jesus, der erretten kann, 
Nimmt sich seiner Küchlein an 
Und will sie mit Flügeln decken. 

Christenkinderen, verheugt u! 
Ook al breekt de hel los, 
al grijnst de satan jullie aan: 
Jezus die redden kan, 
neemt zijn kuikens in bescherming 
en wil hen met zijn vleugels dekken. 

8. Choral  
Jesu, nimm dich deiner Glieder 
Ferner in Genaden an; 
Schenke, was man bitten kann, 
Zu erquicken deine Brüder: 
Gib der ganzen Christenschar 
Frieden und ein selges Jahr! 
Freude, Freude über Freude! 
Christus wehret allem Leide. 
Wonne, Wonne über Wonne! 
Er ist die Genadensonne. 

Jezus, neem uw leden 
verder in genade aan; 
Schenk waar ze om kunnen bidden 
zodat ze uw broeders kunnen verkwikken. 
Geef de hele christenheid 
vrede en een zalig nieuwjaar. 
Vreugde, vreugde boven vreugde! 
Christus weert alle smart. 
Hij is het hoogste genot! 
Hij is de genade-zon. 

  
Psalm 23, Hospodin jest můj pastýř A. Dvořák 
Hospodin jest můj pastýř; 
Nebudu míti nedostatku. 
Na pastvách zelených pase mne, 
K vodám tichým mne přivodí. 
Duši mou občerstvuje; 
Vodí mne po stezkách 
Spravedlnosti pro jméno své. 
Byt' se mi dostalo jíti 
Přes údolí stínu smrti: 
Nebudut' se báti zlého, 
Nebo Ty se mnou jsi; 
A prut Tvůj a hůl Tvá, 
Tot' mne potěšuje. 

De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs 
veilige paden tot eer van zijn naam. 
Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf geven mij moed. 
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de 
vijand, u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Geluk en genade volgen mij alle dagen van 
mijn leven, ik keer terug naar het huis van 
de Heer tot in lengte van dagen. 

  
The Lord is my Shepherd J. Rutter 
The Lord is my shepherd: therefore can I 
lack nothing.  
He shall feed me in a green pasture: and 
lead me forth beside the waters of 
comfort. 
He shall convert my soul and bring me 
forth in the paths of righteousness, for his 
Name's sake. 
Yea, though I walk through the valley of 
the shadow of death, I will fear no evil: for 
thou art with me; thy rod and thy staff 
comfort me.  
Thou shalt prepare a table before me 
against them that trouble me: thou hast 
anointed my head with oil, and my cup 

De Heer is mijn herder; daarom ontbreekt het 
mij aan niets.  
Hij zal mij voeden in een groene weide, en 
leidt mij weer naar het verkwikkende water.  
Hij zal mijn ziel bekeren, en zet me weer op 
het spoor van de gerechtigheid, omwille van 
zijn Naam.  
Ja, al loop ik door het dal van de schaduw van 
de dood, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij 
mij: Uw stok en uw staf vertroosten mij.  
Gij bereidt een tafel voor mij voor de ogen van 
hen die mij belagen: Gij zalft mijn hoofd met 
olie en mijn beker zal vol zijn.  
Maar Uw goedertierenheid en barmhartigheid 
zullen mij al de dagen van mijn leven volgen: 



 

shall be full.  
But thy loving-kindness and mercy shall 
follow me all the days of my life: and I will 
dwell in the house of the Lord for ever. 

en ik zal voor altijd wonen in het huis van de 
Heer. 

  
Five Mystical Songs nrs. 2, 3, 4 en 5 R. Vaughan Williams 
2. I got me flowers  2. Ik haalde bloemen 
I got me flowers to strew thy way;  
I got me boughs off many a tree:  
But thou wast up by break of day, 
And brought'st thy sweets along with thee.  
The Sun arising in the East,  
Though he give light, and the East 
perfume;  
If they should offer to contest  
With thy arising, they presume. 
Can there be any day but this,  
Though many suns to shine endeavour? 
We count three hundred, but we miss: 
There is but one, and that one eve 

Ik haalde bloemen om op uw weg te strooien  
Ik haalde takken van menige boom:  
Maar gij stond op bij het krieken van de dag 
En nam uw gaven met u mee. 
De zon komt op in het oosten rijst, 
Al geeft hij licht en geeft het oosten geur; 
Zouden zij met uw opstanding willen 
wedijveren, dan waren ze aanmatigend. 
Kan er ooit een andere dag dan deze zijn, 
Al pogen ook vele zonnen te schijnen? 
We tellen er driehonderd, maar we vergeten: 
Er is er maar één en die ene is voor eeuwig. 

3. Love bade me welcome 3. Liefde heette me welkom 
Love bade me welcome; yet my soul drew 
back,  
Guilty of dust and sin.  
But quick-eyed Love, observing me grow 
slack  
From my first entrance in,  
Drew nearer to me, sweetly questioning,  
If I lack'd any thing.  
 
A guest, I answer'd, worthy to be here:  
Love said, You shall be he.  
I the unkind, ungrateful? Ah, my dear,  
I cannot look on thee.  
Love took my hand, and smiling did reply,  
Who made the eyes but I?  
 
Truth, Lord, but I have marr'd them:   
let my shame Go where it doth deserve.  
And know you not, says Love, who bore 
the blame?  
My dear, then I will serve.  
You must sit down, says Love, and taste 
my meat:  
So I did sit and eat.  

Liefde heette me welkom; toch schrok mijn 
ziel terug, schuldig aan stof en zonde.  
Maar Liefde, met haar scherpe blik, zag hoe ik 
achterbleef toen ik eenmaal binnen was, 
kwam naar me toe en vroeg vriendelijk of ik 
iets miste.  
 
 
 
Een gast, antwoordde ik, die het waard is hier 
te zijn.  
Liefde zei: jij zult hem zijn.  
Ik, de onaardige, de ondankbare? Ach, m’n 
beste, ik durf mijn ogen niet naar u op te 
slaan.  
Liefde nam mijn hand en antwoordde 
glimlachend: wie anders dan ik maakte die 
ogen?   
 
Dat is waar, Heer, maar ik heb ze ontsierd,  
Laat mijn schaamte gaan waar hij verdient te 
gaan.  
En weet je niet, zegt Liefde, wie de schuld 
droeg?  
M’n beste, dan zal ik u bedienen.  
Jij moet gaan zitten, zegt Liefde, en mijn vlees 
proeven:  
Dus ging ik zitten en at.  

4. The call 4. De oproep 
Come, my Way, my Truth, my Life:  Kom, mijn Weg, mijn Waarheid, mijn Leven: 



 

Such a Way, as gives us breath:  
Such a Truth, as ends all strife:  
Such a Life, as killed death.  
  
Come, my Light, my Feast, my Strength:  
Such a Light, as shows a feast:  
Such a Feast, as mends in length:  
Such a Strength, as makes his guest.  
  
Come, my Joy, my Love, my Heart:  
Such a Joy, as none can move:  
Such a Love, as none can part:  
Such a Heart, as joys in love.  

Een Weg die ons adem geeft,  
Een Waarheid die elke strijd beëindigt,  
Een Leven dat een eind maakt aan de dood.  
  
Kom, mijn Licht, mijn Feestmaal, mijn Kracht: 
Een Licht dat een feestmaal toont,  
Een Feestmaal dat door zijn overvloed 
herstelt, Een Kracht die de gast sterkt.  
 
Kom, mijn Vreugde, mijn Liefde, mijn Hart:  
Een Vreugde door niets te schokken  
Een Liefde door niets te scheiden,  
Een Hart dat zich in de liefde verblijdt.  

5. Antiphon 5. Beurtzang 
Let all the world in every corner sing,  
My God and King.  
The heavens are not too high,  
His praise may thither fly:  
The earth is not too low,  
His praises there may grow.  
Let all the world in every corner sing,  
My God and King.  
The Church with Psalms must shout,  
No door can keep them out:  
But above all, the heart  
Must bear the longest part. 
Let all the world in every corner sing,  
My God and King. 

Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:  
Mijn God en Koning.  
De hemel is niet zo hoog  
Of gezang te Zijner ere kan derwaarts vliegen. 
De aarde is niet zo laag  
Of liederen te Zijner ere kunnen er groeien. 
Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:  
Mijn God en Koning.  
De Kerk moet met psalmen roepen,  
Geen deur kan deze buitensluiten:  
Maar bovenal moet het hart  
Het grootste aandeel dragen.  
Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:  
Mijn God en Koning. 

  
PAUZE  
  
Son of God Mass J. Whitbourn 
1. Introit  
2. Kyrie  
Kyrie eleison 
Christe eleison 

Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 

3. Kyrie meditation  
Kyrie eleison Heer, ontferm U. 
4. Gloria  
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus 
te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.  
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens; Domine Fili unigenite, Jesu 
Christe; Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris;  
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram;  

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde 
aan de mensen van goede wil.  
Wij loven U. Wij prijzen U. Wij aanbidden U.  
Wij verheerlijken U. Wij zeggen U dank voor 
uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige 
Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 



 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. Quoniam tu solus sanctus.  
Tu solus Dominus. Tu solus altissimus, 
Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria 
Dei Patris. Amen. 

aanvaard ons gebed; Gij die zit aan de 
rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: 
Jezus Christus, met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

5. Lava Me  
Credo in unum Deum. 
Lava me Domine 
Sursum corda 
Habemus ad Dominum Dignum et iustum 
es. 

Ik geloof in één God. 
Was mij, Heer. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Gij zijt onze dankbaarheid waardig. 

6. Sanctus en Benedictus  
Sanctus Dominus Deus sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

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

7. Pax Domini  
Pax Domini sit semper Vobiscum De vrede des Heren zij altijd met U. 
8. Agnus Dei  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona 
nobis pacem 

Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, geef ons vrede. 

9. Amen  
Amen Amen 
  
Psalm 86 G. Holst 
To my humble supplication 
Lord, give ear and acceptation; 
Save Thy servant that hath none 
Help nor hope but Thee alone. 
Send, O send relieving gladness 
To my soul opprest with sadness, 
Which from clog of earth set free 
Winged with zeal, flies up to Thee. 
To Thee, rich in mercies treasure, 
And in goodness without measure, 
Never failing help to those 
Who on Thy sure help repose. 
Heav'nly Tutor, of thy kindness, 
Teach my dullness, guide my blindness, 
That my steps Thy paths may tread 
Which to endless bliss do lead. 

Luister, Heer, naar mijn gebeden in mijn grote 
moeilijkheden. Ik ben arm en kan niet meer. 
Help mij, want U bent mijn Heer. 
Heel de dag door blijf ik smeken: wil genadig 
tot mij spreken. Maak mij blij, ik ben uw 
knecht; 
Heer, mijn hart zoekt U oprecht. 
Heer, uw goedheid laat ons leven. Steeds 
weer wilt U ons vergeven. Wie U aanroept in 
gebed 
vindt uw trouw en wordt gered. Heer, U hoort 
mij toch wel klagen? Luister naar mijn bange 
vragen. 
In mijn nood roep ik U aan, want U laat geen 
bidder staan. 
Afgoden die heel wat lijken, moeten voor uw 
daden wijken. Alle volken komen, Heer, naar 
U toe; ze knielen neer om uw almacht te 
bewijzen, 
om uw grote naam te prijzen. Niemand kan er 
meer omheen: U bent God en U alleen! 



 

Heer, wil mij uw wegen leren. Laat mij steeds 
uw waarheid eren. Vul mijn hart met diep 
ontzag 
voor uw naam, iedere dag. Heer, dan zal ik 
hulde geven aan uw naam zo 
hoogverheven, want uw trouw aan mij is groot: 
U verlost mij van de dood. 
Velen staan me naar het leven. Ik word in het 
nauw gedreven door een bende die vergeet 
dat U alle dingen weet. Kom, Heer, toon uw 
medelijden. 
Wil uw knecht opnieuw bevrijden, want uw 
hart is rijk gevuld met genade en geduld. 
Schenk mij kracht, Heer, geef een teken dat 
mijn haters doet verbleken, als ze zien dat U 
mij kent, 
dat U mijn beschermer bent. 

Psalm 148  
Lord, Who hast made us for thine own, 
Hear as we sing before Thy throne. 
Alleluia. 
Accept Thy children's rev'rent praise 
For all Thy wondrous works and ways. 
Alleluia. 
Waves, rolling in on ev'ry shore, 
Pause at His footfall and adore. Alleluia. 
Ye torrents rushing from the hills, 
Bless Him Whose hand your fountains 
fills. Alleluia. 
Earth, ever through the pow'r divine, 
Seedtime and harvest shall be thine. 
Alleluia. 
Sweet flow'rs that perfume all the air, 
Thank Him that He hath made you fair. 
Alleluia. 
Burn lamps of night, with constant flame, 
Shine to the honour of His name. Alleluia. 
Thou sun, whom all the lands obey, 
Renew his praise from day to day. Alleluia. 

Zing halleluja, prijs de Heer. 
Geef Hem vanuit de hemel eer. 
Zing, engelen, aan één stuk door; 
herauten, voeg je bij dat koor. 
Zing, wolken, om zijn werk te loven, 
met heel de sterrenpracht daarboven. 
Zing halleluja, zon en maan; 
de Heer laat jullie rotsvast staan. 
Zing op de aarde allen mee. 
Prijs Hem wat leeft diep in de zee. 
Prijs, bliksem, hagel, sneeuw, de Heer; 
Geef, felle stormwind, Hem de eer. 
Laat elke heuveltop Hem prijzen, 
het bladerdak Hem eer bewijzen. 
Roep, alle dieren, samen luid 
het hemels halleluja uit. 
Zet, leider, koning, koningin, 
een prachtig loflied voor Hem in. 
Al ben je jong of hoogbejaard, 
bezing de Heer, Hij is het waard. 
Zijn naam is groot en hoogverheven. 
Hij is de schepper van het leven. 
Prijs Hem, volk, Hij geeft eerherstel. 
Zing halleluja, Israël! 

 
 
  



 

Aankondiging concerten 2020 
 
Vrijdagavond 20 november 2020 staat “Ein Deutches Requiem” van Johannes Brahms op 
het programma bij Toonkunst Almelo. Daarnaast worden ook “Verleih uns Frieden” en Hör 
mein Bitten” van Mendelssohn uitgevoerd. We worden begeleidt door het Promenade 
Orkest en de solisten zijn sopraan Lisette Bolle en bas/bariton Daniël Herman Mostert.  
Op maandagavond 4 mei om 21.00 uur voert een projectkoor, georganiseerd door 
Toonkunst Almelo, het Requiem van G. Fauré uit o.l.v. Jurriaan Poessé.  
In mei geeft Toonkunst Almelo samen met koren uit Rheine en Gronau twee concerten. 
Zondag 10 mei in Rheine en zondag 17 mei in Gronau. 
 
Sursum Corda 
 
Ons zusterkoor Sursum Corda voert op 13 maart 2020 het Requiem van Maurice Duruflé uit in 
de St. Jozefkerk in Almelo.  
Op maandagavond 6 april kunt u traditiegetrouw meezingen met de koralen uit de 
Matthäus Passion. Aanvang 20.00 uur, Grote Kerk Almelo. 
 
 
  



 

 
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 
blijft het mogelijk om openbare concerten te organiseren. Het koor biedt sponsors 
desgewenst sponsorpakketten op maat, waaronder t 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. 

mailto:penningmeester@toonkunstalmelo.nl


 

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!   
 
 
 
  

mailto:emilyslettenhaar@hotmail.com


 

 
Met dank aan ‘De Vrienden van Toonkunst Almelo’ en voor de financiële ondersteuning van: 
 
 
ACMAN  Professionals in staal 
 
Berghuis interieur, Westerhaar 
 
Civra,   Financiele administratie en belastingzaken,   Borne 
 
Denissen juwelier, Wierden 
 
Felloo externe ICT, Almelo  
 
Gebo Totaalonderhoud B.V., Tubbergen 
 
Han’s Natuurvoeding        han-s.natuurvoeding@detaweb.nl 
 
Hillen Kantoorefficiency, Almelo 
 
Holland Installatietechniek, Vriezenveen      hollandinstallatie.nl 
 
‘t Hookhoes, Almelo. 
 
Kienhuis Bouwmanagement  
 
Lumio Lichtprojecten B.V. 
 
Slaapspecialist, Oldenzaal 
 
Bouwbedrijf Stamsnijder-Homan, Bornerbroek     stamsnijder-homan.nl 
 
Stucadoorsbedrijf Krake, Enter 
 
Utopia Business Centre 
 
Vishandel Bal en Zoon         balsvis.nl 
 
Weekamp Deuren BV., Dedemsvaart 
 
Westerhuis verhuur Twente, Almelo 
 
Wolters Glas- en Schilderwerken Wolters 
 Glas en schilderwerken 
 Tel 06 122 33 112 
 
Zwierink Sandbouw BV 
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Met dank aan ‘De Vrienden van Toonkunst Almelo’ en voor de financiële ondersteuning van: 
 
 
 
 
 

Almelose Borstel Industrie   

Boekhandel Broekhuis   

Classical meets Jazz.          norbertkogging.net/classicalmeetsjazz 

Een week jazz en klassiek zingen in Italië of Spanje 
Norbert Kögging en Bram van der Beek 

  

De Bloemenschuur, Almelo   

De Koningshoek, Almelo    dekoningshoek.nl 
Studio36 Dr. Hauschka Huidverzorging  
Osteopathie Hams 
Natuurkracht Homeopathie 

  

Drukkerij Colorhouse, Almelo   

Erik Korte Uitvaartverzorging   

Event Creators   

Ronde tafel 38   

Ter Braak Willems Twentse Notarissen   

Van Iersel fysiotherapie, Almelo    

VWZ notarissen, Almelo     

Woon en Slaap, Woonboulevard Almelo  
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