Calon Lân

(Zuiver hart)

Ik vraag geen luxueus leven, het goud van de wereld of haar prachtige parels.
Ik vraag een gelukkig hart, een oprecht hart, een puur hart
Als ik de rijkdom van de wereld wenste, zou het snel vergaan als het zaad
De rijkdommen van een deugdzaam, puur hart zullen eeuwige winst dragen
Avond en ochtend, mijn wens stijgend naar de hemel
op de vleugels van een lied voor God.
Omwille van mijn Verlosser, om mij een puur hart te geven.
Refrein:
Een puur hart is vol van goedheid. Het is oprechter dan de mooiste lelie:
Alleen een puur hart kan zingen, zingen overdag, zingen ’s nachts

Masithi

(Amen)

Amen, Si yaku dumisa = “Amen, Wij prijzen U, Heer, wij danken U”
Lied uit Zuid Afrika in de taal van de Xhosa
(Nelson Mandela en Desmond Tutu behoorden tot het volk van de Xhosa)

Vrije gift bij de uitgang………….
Na afloop van het concert bent U van harte welkom in de Martinushof om nog
even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Daar is ook gelegenheid om een kort woordje te spreken of afscheid te nemen
van het koor dat na dit concert ophoudt te bestaan.

Programma
- Roel Praas piano:
- Van 19.15 - 19.30 fotocollage van het Markelo's kerkkoor
- Welkom en opening:
Hetty Brands – voorzitter en Gerry Berendsen – ex voorzitter
- Kerkkoor:
Veni Jesu
It is well with my soul

Heer ik geef mijn hart aan U

- Close Company:
The sound of silence

- Close Company:
Something inside so strong
Irish blessing
You are the new day
- Roel Praas piano en
Ira Wunnekink hobo

- Simon & Garfunkel

Lullabye

- Billy Joël

The rhytm of live

- Cy Coleman uit Sweet Charity

- M. Cherubini
- Tekst: Horatio G Spafford
Muziek: Philip P. Bliss 1876

- Kerkkoor:
Ave Verum

- Muziek J. Althouse.
NL tekst van ds. W. Kok
Look at the world

Agnus Dei

- Allegro e semplice uit de
sonatine opus 144 van York Bowen

- Hans Leo Hasler uit de missa
super dixit Maria

- Labi Siffre
- Beide koren zingen samen:
Masithi, He's born

- John Ford arr. The King singers
- Andantino & Allegretto van
Camille Saint-Saëns

- John Rutter

Jesus bleibet meine Freude - J. S. Bach koraal uit Cantate 147
Calon Lân

- Traditional

- Edward Elgar 1857-1934
opus 2, nummer 1

- Sluiting door Hetty en Gerry

- Hymne uit Wales van
John Hughes 1873-1932

- Traditional Zuid Afrika, Xhosa
Engelse tekst: Lorenz Maierhofer

