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Speciale koordag 10 december 
Op zaterdag 10 december organiseren we - naar het voorbeeld van 

diverse andere koren - een speciale koordag.  Met deze extra repetitiedag  

kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op het kerstconcert. Het 

laatste uur repeteert ook het Caeciliakoor met ons mee. 

Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen we terecht in het kerkje van de Doopsgezinde 

Vermaning, Weezenland 39, Monnickendam. Dat is dichtbij de doe-het-zelf 

winkel en het Weeshuis. Uiteraard is er zowel 's ochtends als 's middags een 

koffie-/theepauze en tussen de middag een iets langere lunchpauze, als je wilt 

kun je dan even een frisse neus kunt nemen. 

Laat je bakkunst zien 

Voor koffie en thee wordt gezorgd, maar om de kosten te bewaken vragen  we 

je zelf een lunchpakketje mee te nemen.  

Zo'n dag betekent voor ons allemaal 

hard werken en dan is het natuurlijk 

fijn als er wat lekkers bij de koffie is. 

Koek, cake of wie weet, misschien 

appeltaart of zo? Wat zou het leuk en 

lekker zijn als deze en gene ons zijn 

of haar bakkunsten laat zien! Zou je 

het even aan Loes willen doorgeven 

als je wat meeneemt?  

'De Vermaning' heeft een piepklein 

keukentje, maar met een beetje improviseren en wat helpende handen zal het 

wel lukken. 

 

 

Inhoud koormappen voor kerst 
De exacte volgorde weten we nog niet en er valt misschien nog wat af, 

maar je kunt wel alvast alle muziek voor kerst in één map bij elkaar 

doen. Zoals je al gemerkt zult hebben zitten er ook een paar liedjes uit de 

algemene map tussen. 

 

Begin december krijg je de definitieve inhoud en volgorde van je concertmap. 

Je mag je nu al verheugen op nieuwe (minder zware) concertmappen.  

SINDS 1892 

Agenda 

 

10 december 

(zaterdag) 

speciale koordag 

 

16 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

18 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

21 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

 

11 januari 2017 

eerste repetitie na de vakantie 

 

9 april 2017 

(zondag) 

concert: Diner Chantant 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

- Missa Brevis 

- The Winter Rose  

K009 Once in royal David's 

K012 Komt allen tezamen 

   007 Locus iste 

   015 Tantum ergo 

   021 Noyana 

   026 Tebje Pojiem 

K023 We wish you 

K030 Hark the harold angels 

K049 White Christmas 

K052 Christmas lullaby 

K053 Rise up, shepherds 

K067 Resonet in laudibus 

K068 Heiligste Nacht 

 

 

 



Resonet in Laudibus 
'Laat onze lof weerklinken'. Dat is (vrij vertaald) de 

betekenis van Resonet in laudibus. 

 

Dit kerstlied uit de 14e eeuw was al in de middeleeuwen 

wijd verbreid in Europa en wordt ook nu nog steeds 

gezongen. Het eerste manuscript is van 1360 en het lied 

komt later voor in gedrukte liedbundels uit de 15e, 16e en 

17e eeuw, zowel uit de katholieke als uit de hervormde 

kerk. Een tijdgenoot van Luther noemde het in 1550 één 

van de belangrijkste kerstliederen. 

 

 

Er is niet één definitieve versie van de Latijnse tekst, er 

zijn veel versies aangetroffen in allerlei liedbundels en 

ook de muziek varieert. Zo bestaat het lied in de vorm 

van  een motet van de Frans-Vlaamse componist Orlando 

di Lassus, maar ook is er een versie van de Sloveens-

Duitse componist Jacobus Gallus.  

[bron: Wikipedia] 

 

 

Tijden rondom kerst 
Hieronder vind je alvast de tijdstippen waarop je in de 

kerk aanwezig moet zijn.  

 

Vrijdag 16/12 generale repetitie 

19.30 uur aanwezig 

 

Zondag 18/12 Kerstconcert 

13.30 uur aanwezig, aanvang concert 15.00 uur+-. 

Als vanouds zijn er na afloop hapjes/drankjes om na te 

praten 

 

Woensdag 21/12 ' 

Samen zingen rond de kerst' in  Broek 

19.15 uur aanwezig 

 

 
 

Wist je dat… 
…het in deze donkere dagen geen kwaad kan eens 

even terug te kijken op de afgelopen zomer? 

…en dat Corrien toen de vierdaagse heeft 

uitgelopen?  

… en dat Corrien de regel 'driemaal is scheepsrecht' 

hanteert, dus dat dit haar laatste vierdaagse was? 

…maar dat ze verder nog lang niet uitgelopen is! 
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Het lied in een Zweeds liedboek uit 1582. 

'Muziek is geordend geluid'  
Een uitspraak van  componist Edgard Varèse. 

 


