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Zangdienst op zondag 4 januari 2015
Aan de gezamenlijke dienst van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente gaf ons Hervormd Kerkkoor 'sGravendeel in de Ontmoetingskerk aan de Vlasakker op zondagmiddag 4 januari 2015 medewerking. Het was een dienst
onder leiding van de Gereformeerde predikant, ds. W. Hordijk.
Het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel stond onder leiding van
onze dirigent, Gerard Legeland. Tijdens de koorzang was Joël
Terdu organist. Bas Naaktgeboren bespeelde het orgel tijdens
de gemeentezang. Voor deze dienst was geen liturgie: de aanwezigen konden ter plaatse hun favoriete psalm, gezang,
hymne of lied uit een willekeurig liedboek opgeven. De tekst
van het gevraagde lied werd tijdens de samenzang middels een
beamer op een scherm geprojecteerd.
De bijdragen van ons koor aan de dienst was uiteraard tevoren
uitgezocht en bestudeerd. Die bestonden uit liederen zowel van
ons vaste repertoire als uit het liedboek "Zingen en bidden voor
huis en kerk" oftewel het Nieuwe Liedboek (NLB).
Onze eerste bijdragen waren "Wees Gij mijn toevlucht", nummer 263 (NLB) en 'Komt en laat ons vrolijk zingen". Het tweede
blok dat ons koor zong was "Uit Uw hemel zonder grenzen",
weer uit het Nieuwe Liedboek. De tekst was onmiskenbaar van
Huub Oosterhuis. De muziek was van Jaap Geraedts. Aansluitend zong het koor, zoals gebruikelijk met alle Russischorthodoxe liederen a capella, Tibie Paiom van D. Bortnianski.
Dit blok werd afgesloten door het Ave Verum van W.A. Mozart,
nu weer onder orgelbegeleiding door Joël Terdu.
Het zanguurtje werd onderbroken door twee getuigenissen, levensverhalen, van leden van de Gereformeerde kerk.
Vervolgens kwam ons koor weer aan de beurt met onze keuze.
Uit de Nieuwe Liedbundel zong het koor samen met de gemeente "Vervuld van Uw zegen" (NLB 527). De tekst werd op
de beamer gepresenteerd. Het tweede werk dat het koor zong
was het vlotte, canonische "Sing tot the Lord" van A. Vivaldi.
De zangdienst werd afgesloten met het zingen van de drie verzen uit het bekende "Zegen ons Algoede", waarvan het laatste
"Amen, amen, amen" gezamenlijk met de gemeente. Dit lied is
te vinden in het Nieuwe Liedboek 415 en het Liedboek voor de
Kerken 456.
Dick Langeveld
Marcus Passie van Hans Boelee
Op Palmzondag, 29 maart jl., liepen Anja en ik na de middagdienst in de Christelijke Gereformeerde kerk van ons dorp in de
gure stormregen naar huis. Wat van onze kleding door onze
papaplu's niet beschermd was, werd door regen en wind nat.
Van een voorjaar was niets te merken. Maar toch……. Boven
het gekletter van de regen op de wegverharding en het blazen
van de wind uit, hoorden wij een merel fluiten: luid en duidelijk.
De merel had het voorjaar in zijn hoofd en trok niets aan van
het gure weer. Wij hadden net tevoren met ons koor de Marcus
Passie uitgevoerd.
De evangelist Marcus heeft zijn verhaal over Jezus Christus
geschreven. Componist Hans Boelee heeft de bijbelteksten in
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Staccato
•
maandag 6 juli 2015: laatste repetitie voor de zomervakantie
•
Dit jaar geen RABO sponsor fietstocht
•
maandag 31 augustus: eerste repetitie na de zomervakantie

•
maandag 7 september: buitengewone ledenvergadering

•
maandag 21 september: deadline
inleveren kopij Nieuwsflits
de NBG-vertaling van 1951 die in directe rede zijn weergegeven, op
muziek gezet en koraalbewerkingen
van gezangen uit het Liedboek voor
de Kerken en andere ertussen gevoegd. Het Hervormd Kerk koor 'sGravendeel onder leiding van Gerard
Legeland heeft de Marcus Passie uitgevoerd, waarbij de dirigent tevens de
baritonsolo voor zijn rekening nam en
de sopraansolo bij Els van der Waard
was. Edwin Vooijs bespeelde het orgel. De uitvoering hier in 'sGravendeel was ingebed in een eredienst
van
de
Christelijke
Gereformeerde Kerk, waar in het begin de votum en groet plaats vond,
gezamenlijk Gezang 481 werd gezongen, het gebed plaats vond en
afgesloten werd met de zegen. Deze
dienst stond onder leiding van de
Hervormde predikant, ds. Rein ten
Napel, die tevens lector was van het
Marcus-evangelie.
Eerder, op woensdagavond 25 maart,
had ons koor de Marcus Passie met
dezelfde solisten en organist uitgevoerd in de Doopsgezinde kerk aan
de Oude Gracht in Utrecht. Lector
was toen ds. Anneke van der Zijpp,
predikante aldaar. Het was geluidstechnisch fantastisch om in het
gebouw te zingen; jammer dat zo
weinig mensen de gelegenheid namen om de uitvoering bij te wonen. Er

was plaats voor honderd bezoekers; slechts vijfenveertig mensen luisterden en zongen de gezamenlijke gezangen mee.
Even terug naar de stortregen en de merel. Tussen het rumoer
van de misplaatste verontwaardiging, het verraad, de overmoed, de leugen en de lafheid van Jezus' discipelen klinkt de
blijde boodschap van bevrijding en nieuw leven. "Gelijk geschreven staat….", "….want er staat geschreven….", "…. en
het Schriftwoord is vervuld geworden….." duiden immers op het
geplande verlossende werk van Jezus Christus. "Getsémané,
die nacht móest eenmaal komen" onderstreepte Hans Boelee
te teksten van de evangelist Marcus. Na het volbrachte werk
van Jezus Christus kunnen wij verder met de sopraansolo zingen: "…. Die heeft voorzegd dat Hij zo zwaar moest lijden, is
zegepralend opgestaan: (…) de rouw in vreugd verkeert". Tijdens de muzikale stiltes hoorden allen het rumoer van de
natuurelementen: de regen, de windvlagen en het klapperen
van loshangende elementen. Die kregen geen vat op het gesproken en gezongen Woord. "Gloria, gloria, Patri et Filio et
Spirito Sancto" en "Halleluja".
Op Witte donderdag voerde ons koor de Marcus Passie 's
avonds opnieuw uit met dezelfde solisten. Dat was in de Johannes de Doperkerk van Beusichem. Lector was dit keer ds.
Ruben Werrie.
Driemaal in de laatste weken van de veertigdagentijd heeft het
Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel deze Marcus Passie onder
leiding van Gerard Legeland ten gehore gebracht. Hierna nam
hij als vaste dirigent afscheid van het koor. Het doel van het
Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel is het instuderen en uitvoeren van klassieke koorwerken en het uitdragen van het
geestelijk lied. Daarom waren deze uitvoeringen voor hem en
het koor een waardige afsluiting van een periode van negen
jaar, waarin het koor met veel plezier en leerzame momenten
met hem heeft samengewerkt.
Dick Langeveld
Afscheid van Gerard en Maria
Op 13 april namen we afscheid van onze dirigent Gerard Legeland en repetitor Maria de Bruin. We begonnen de avond op
verzoek van Gerard als een gewone repetitieavond met zingen.
Hierna begon het afscheid, waarvoor Gerard een aantal muzikanten en predikanten had uitgenodigd met wie we de
afgelopen negen jaar mee hadden samengewerkt. Gerard trakteerde ons op een glaasje prosecco.

concerten, diverse kerstconcerten en
kerkdiensten. “Jullie gingen het experiment met mij aan en we hebben
stappen gezet. Ik ben bij jullie dirigent
en docent. Helaas zijn er grenzen aan
wat je in een week kunt doen. Ik wil
nu nieuwe dingen gaan doen.”
Hierna bedankte Piet Gerard. De
koorleden zijn unaniem zeer positief
over Gerard, het plezier van samen
zingen spatte eraf. We zullen met plezier
aan
Gerard
en
Maria
terugdenken.
Als afscheidscadeaus kreeg Gerard,
de bok die hij gebruikte bij optredens
en de muziekboeken van het nieuwe
liedboek. Ook was er van elk lid een
roos met een persoonlijk bericht. Voor
Maria waren er theaterbonnen als afscheidscadeau. Vervolgens werd
Gerard toegezongen met een lied op
de wijze van My Bonny is over the
Ocean. Ook Jo Jongenotter en Wil
van Bruggen hebben nog een woord
voor Gerard en Maria.
De avond werd afgesloten met ‘Ga
met God en hij zal bij je zijn’. Bij het
afscheid kregen allen nog een aandenken in de vorm van een pen en
een affiche van de Marcus met handtekening van Gerard.
Nieuwe dirigent
Na het vertrek van Gerard Legeland
als dirigent heeft het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel Jaap Dekker uit
Zuid Beijerland als interim-dirigent
aangetrokken. Hij heeft eerder als dirigent koorgezelschappen geleid en is
in 's-Gravendeel niet geheel onbekend. Met hem heeft het bestuur tot
het einde van dit jaar plannen gemaakt, waaronder de medewerking
aan de dienst op Kerstmorgen in onze
eigen Hervormde kerk.
Het bestuur

COLOFON
Redactiecommissie:

Leden: Jan Kerkstra, Anneke MolVerbaas en Dick Langeveld
Redactieadres:
Batiststraat 17, 3295 VA ’s-Gravendeel,
Na de toost memoreerde Gerard hoe hij negen jaar geleden als
invaller bij ons kwam. Het beviel van beide zijden zo goed dat
het negen jaar geworden is. Het waren negen jaren met 2 grote
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