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Kerstconcert 23 december 
Zondagmiddag om 13.00 uur verwachten we je in de kerk. Voordat het 

publiek binnenkomt, repeteren we nog een keer samen met de mannen uit 

Edam.  

SINDS 1892 

Dresscode dames 

Zwarte kleding, armen en benen 

bedekt. Ook dekkende,  zwarte 

kousen.  

Voor aanvang van het concert 

krijg je een blauwe corsage om 

je outfit compleet te maken. 

Dresscode heren 

Zwart kostuum, wit overhemd en 

van Loes de Gier krijg je een 

nieuwe (blauwe) vlinderstrik.  

Concertmappen 

Je krijgt zwarte concertmappen 

en hiernaast zie je de muziek-

volgorde, zodat je je map kunt 

inrichten. Graag doen vóór de 

generale repetitie! 

Uiteraard krijg je voor het 

concert nog het officiële 

programma.  

Missa Katharina 

De drie liederen uit De Missa 

Katharina zijn niet apart geprint. 

We zingen ze achter elkaar. Leg 

tijdens het concert het boekje  

onder je stoel. Bereid het thuis 

even voor: gebruik een paar 

paperclips, zodat je de begin-

pagina's snel kunt vinden 

(paperclips vallen minder op dan 

tabjes die uitsteken).. 

 

Muziekvolgorde 

Voor de pauze: 

Edams Mannenkoor Excelsior 

Missa Katharina:  

 Alleluia blz.27 

 Benedictus blz. 55 

 Agnus Dei blz.61 

K052 Christmas Lullaby 

K050 All Bells in Paradise 

011 Io ti vorria 

020 Alleluia Canon 

Beide koren samen: 

026 Tebe Pojem 

Na de pauze: 

Edams Mannenkoor Excelsior 

009 Hallelujah 

K070 Carol of the Bells 

K013 Still, still, still 

K071 Classic Alleluia canon 

Beide koren samen: 

K069 Angels Carol 

Dankwoord 

K010 Transeamus 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

19 december (woensdagavond) 

'Samen zingen rond de kerst'  

in de Broeker kerk 

19.15 aanwezig 

 

21 december ((vrijdagavond) 

generale repetitie in de kerk 

19.30 uur aanwezig 

 

23 december (zondagmiddag) 

kerstconcert in de Broeker kerk 

13.00 uur aanwezig 

 

2019 

9 januari (woensdag) 

eerste repetitie na de vakantie: 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in! 

 

10 mei 

generale repetitie 

 

12 mei (moederdag) 

voorjaarsconcert 

 

 

 

Contributieverhoging 
Bij ons koor wordt er altijd naar gestreefd de contributie niet vaker dan eens 

in de drie jaar aan te passen. De laatste keer was dat in 2016.  

Met het oog op de prijsstijgingen en de btw-verhoging ontkomen we er ook 

deze keer niet aan om per 1 januari 2019 de contributie met 1 euro te 

verhogen naar € 17,00 per maand. Wil je hiermee rekening houden met je 

(automatische) betalingen? Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je 

terecht bij onze penningmeester Elly de Jong. 

 



 

Kindje wiegen 
De oorsprong van volkse (kerst-)liederen is vaak 

moeilijk te achterhalen. Soms gaan ze terug tot in de 

Middeleeuwen. Ze werden in huis, of op straat in een 

groep gezongen of tijdens kerkelijke vieringen zoals het 

'kindje wiegen'. Dit laatste was enorm populair in de 

Spaanse Nederlanden, ons land dus. Vandaar het 

veelvuldig voorkomen van 'eia; sus sus; na na na'. De 

mama's en de kindjes, gesteund door het ganse kerkvolk, 

probeerden het kindeke Jezus op het altaar echt in slaap 

te wiegen/zingen. 

Een andere belangrijke broedplaats van het volkstalige 

kerstlied waren de (vrouwen-)kloosters. Kenmerkend 

voor dit soort liederen is een onbekommerde 

actualisering van het kerstgebeuren: dat speelt zich niet 

af in een ver verleden, maar in het Nederlandse/Vlaamse 

landschap, in het heden. 

Veel kerstliederen zijn pas in de tweede helft van de 19e 

eeuw opgetekend.  

 

 

Samen zingen 19/12 
Om 19.15 uur rekenen we op je in de Broeker kerk. We 

repeteren dan eerst Gloria (Vivaldi) samen met de twee 

andere Broeker koren (Cantorij en Capella Broeck).  

Tebe Pojem zingen we samen met Cappella Broeck, 

misschien is er vooraf ook nog gelegenheid dit lied 

samen door te nemen. 

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.  

Samenzang 

Het programmaboekje bevat ook de teksten van de 

muziek die niet in onze eigen map zit. Een aantal 

daarvan wordt (facultatief) meerstemmig gezongen door 

de koren en die zitten wel in onze koormap 

Samenzang: inhoud en volgorde concertmap 

K012 Komt allen tezamen - samen met publiek 

K009 Once in royal David's City - samen met publiek 

026 Tebe Pojiem - met Cappella Broeck 

K070 Carol of the Bells 

K030 Hark! the Harold Angels - samen met publiek 

K070 Gloria, Vivaldi - gezamenlijke koren 

Collecte 

Aan het eind van de avond gaat een collecte rond voor 

een bijdrage in de kosten van de avond. 

 

Huiswerk na kerst 
Na de kerstvakantie wordt alle kerstmuziek, samen 

met de gekleurde mappen en de concertmappen weer 

in de kast opgeborgen. 

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

vakantie (9 januari) alle kerstmuziek weer inlevert, 

behalve het boekje met de Missa Katharina. 

Wat moet je doen?  

 Doe 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. 

 

 

 

 

Fijne feestdagen 

en 

een mooi, muzikaal 2019 gewenst! 


