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In deze KoorKrant vind je alle informatie rondom de 

kerst. We gaan er samen mooie uitvoeringen van maken! 

 

Kerstconcert 18 december 
Zondagmiddag om 13.30 uur verwachten we je in de kerk, zodat er 

voldoende gelegenheid is om in te zingen voordat het publiek binnenkomt.  

SINDS 1892 

Allemaal kerst! 
10 december (zaterdag) 

koordag 

Doopsgezinde Vermaning 

Weezenland 39, Monnickendam 

10.00 - 16.00 uur 

info: zie vorige KoorKrant  

 

16 december ((vrijdagavond) 

generale repetitie in de kerk 

19.30 uur aanwezig 

 

18 december (zondagmiddag) 

kerstconcert in de Broeker kerk 

13.30 uur aanwezig 

 

21 december (woensdagavond) 

'Samen zingen rond de kerst'  

in de Broeker kerk 

19.15 aanwezig 
 

2017 
11 januari (woensdag) 

eerste repetitie na de vakantie: 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in! 

 

 

 

  DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 

Dresscode dames 

Zwarte kleding, armen en benen 

bedekt. Ook dekkende,  zwarte 

kousen.  

Voor aanvang van het concert 

krijg je een corsage om je outfit 

compleet te maken. 

Dresscode heren 

Zwart kostuum, wit overhemd, 

zwarte vlinderstrik. Heb je die 

nog niet, informeer dan even bij 

Anneke van Wijngaarden. 

Concertmappen 

Je krijgt nieuwe concertmappen 

en hiernaast zie je de muziek-

volgorde, zodat je je map kunt 

inrichten. Graag doen vóór 

woensdag de 14e! 

Uiteraard krijg je voor het 

concert nog het officiële 

programma.  

'The Winter Rose' 

De twee liedjes uit 'The Winter 

Rose' zijn niet apart geprint. We 

zingen ze achter elkaar. Leg 

tijdens het concert het boekje  

onder je stoel. Bereid het thuis 

even voor: 

- verwijder het kaft  

- doe tabjes bij de nrs. 5 en 12, 

zodat je de muziek snel kunt 

vinden. 

Hapjes na afloop 

Na afloop van ons concert willen 

we graag samen nog wat 

napraten. En dat doen we - zoals 

gebruikelijk - met een hapje en 

een drankje! 

 

Muziekvolgorde 

Voor de pauze: 

K10 Transeamus (samen) 

- Missa Brevis (samen) 

K053 Rise up shepherd 

007  Locus iste 

K068 Heiligste Nacht 

Caecilia 

Na de pauze: 

Caecilia 

K052 Christmas Lullaby (samen) 

015 Tantum ergo 

K067 Resonet in Laudibus  

boekje Every Valley  

(nr. 4, blz.35) 

boekje Lo, how a Rose (nr. 12) 
K049 White Christmas 

 

Na de bloemen: 

K052 Christmas Lullaby (samen) 

eerste gedeelte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne feestdagen  

en een mooi, muzikaal 2017 gewenst! 
 

 

 

Samen zingen 21/12 
Om 19.15 rekenen we op je in de Broeker kerk. We 

repeteren dan eerst 'Christmas Lullaby' samen met de 

twee andere Broeker koren (Cantorij en Capella Broeck). 

Gerarda dirigeert dit gezamenlijke lied. 

Dresscode heren 

Zwarte broek, wit overhemd, aangevuld met een zwart 

jasje of trui. 

Dresscode dames 

Zwarte basis (rok, broek of jurk) met witte bloes, shirt 

en/of andere witte accenten. Armen en benen bedekt. 

Programma 

Het volledige programmaboekje krijg je aan het begin 

van de avond. Het is handig als je het voor aanvang even 

doorleest, zodat je weet wat de bedoeling is. Het 

programmaboekje bevat ook de teksten van de muziek 

die niet in onze eigen map zit.  

Collecte 

Aan het eind van de avond gaat een collecte rond voor 

een bijdrage in de kosten van de avond. 

 

Samenzang: inhoud en volgorde concertmap 

K012 Komt allen tezamen (samen met publiek) 

K009 Once in royal David's City (samen met publiek) 

boekje  Every Valley uit The Winter Rose  
nr. 4, blz. 35 

K052 Christmas Lullaby (gezamenlijke koren) 

K030 Hark! the Harold Angels (samen met publiek) 

Nieuwe concertmappen 
 

Onze blauwe, linnen concertmappen hebben ongeveer 

15 jaar lang hun diensten bewezen.  

De mappen zagen er prachtig uit, maar ze waren zwaar 

en onhandig. Daarom worden ze nu - op veler verzoek - 

vervangen. 

We stappen over op gewone, neutraal zwarte mappen. Ze 

zijn voorzien van transparante insteekvakken, zodat we 

ze aan de buitenkant toch een speciaal koortintje kunnen 

meegeven. Ook aan de binnenkant zitten vakken, zodat je 

er een programmaboekje of aantekeningen in kunt doen. 

 

 

Huiswerk na kerst 
 

Na de kerstvakantie gaat alle kerstmuziek, samen met 

de gekleurde mappen en de concertmappen weer in 

de kast. 

Het is de bedoeling dat je op de eerste repetitie na de 

vakantie (11 januari) alle kerstmuziek weer inlevert, 

behalve het boekje met 'The Winter Rose'. 

Wat te doen?  

 Doe de Missa Brevis en alle muzieknummers met de 

K van Kerst op nummervolgorde in de gekleurde 

map. 

 Zoek ook alle K-nummers die we niet gezongen 

hebben op en doe ze op volgorde bij de andere 

kerstmuziek. 

 Lever na de kerstvakantie zowel de volle gekleurde 

map (met alle kerstmuziek) als de lege, zwarte 

concertmap in. 

 
  

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 


