Stichting Jafet: zendingsechtpaar Janneke en Fernando zet zich
in op het gebied van evangelisatie, scholing en preventie gericht op
kinderen in de armste wijken van Rio de Janeiro (Brazilië).

Stichting Denbi: Berdien Coster uit Staphorst is betrokken bij de
bouw van een eenvoudig ziekenhuis waar goede zorg kan worden
verleend die momenteel ontbreekt.
Stichting Woord van
hoop : Klaasje Kooiker uit Staphorst
werkt voor Wycliffe en probeert op
deze manier mee te werken aan de
verspreiding van het Evangelie, het
Woord van de waarheid en het
Woord van hoop voor de mensen
in Congo.
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Het Noordermannenkoor uit Rijssen bestaat
intussen 56 jaar: de laatste 9 jaar is Edwin Velvis de
dirigent. Jaarlijks verzorgt het koor vele concerten door
het hele land.
www. noordermannenkoor. nl

Edwin Velvis studeerde schoolmuziek, zang en koordirectie aan
het Stedelijk Conservatorium in Groningen en bij de SNK te Utrecht. Hij
studeerde onder meer bij Marijke van Klaveren en Silvère van Lieshout en
volgde zanglessen bij Bouwe Dijkstra en Frans Huijts.
Momenteel is hij onder de naam Velvision Vocal als dirigent werkzaam bij
verschillende koren en koorprojecten, geeft hij zangles en verzorgt hij
regelmatig workshops stemvorming bij koren.
www. velvision. nl

Lisanne Brandwijk - Leeuwenkamp
deed in 2009 mee aan het Interclassic Music
Concours en werd daar winnares. Hierna volgde
haar debuut als zangeres. Al op jonge leeftijd
zong ze graag. Eerst in de huiskamer bij het
orgelspel van haar oom en op bruiloften van
familie, later voor publiek. Het werd haar missie
om door middel van zingen het evangelie te
verspreiden.
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1.

Welkom namens de Pieter Zandt SG, door H. van den Belt

2.

Samenzang Psalm 33 : 1
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER'
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.

3.

Opening door Ds. H.J. van Marle

lezen: Lukas 24 : 36 - 49
36 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden
van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
37 En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat
zij een geest zagen.
38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen
zulke overleggingen in uw harten?
39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan,
en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik
heb.
40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
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41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich
verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?
42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van
honigraten.
43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik
nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat
van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en
Psalmen.
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften
verstonden.
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de
Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der
zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
48 En gij zijt getuigen van deze dingen.
49 En ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in
de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de
hoogte.

4.

Samenzang Psalm 86 : 5
Al de heid'nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER',
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheên;
Gij zijt God, ja Gij alleen.
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5.

Noordermannenkoor:

- Psalm 1 24
- Er is een God die hoort
- Mijn Herder is de Heere God
6.a
6.b

7.

Harm Hoeve
J. de Graaff
Joh. Kolvers

Lisanne Brandwijk :
- Wat de toekomst brenge moge
Heleen den Hollander:
- Heer', wijs mij de weg
Schoolkoor Pieter Zandt:

- Heer', onze Heer' (naar Psalm 8)
- Santo (Heilig, heilig heilig)
- De Heere is mijn Herder (naar Psalm 23)
- Praise the Lord (Prijs de Heer’)
8

Orgelsolo door Marco den Toom
met aansluitend samenzang Psalm 68 : 1 0
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
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9.

Noordermannenkoor:

- Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
- Psalm 42, vers 1 , 3 en 5
(vers 3 samenzang)
- Psalm 72

Harm Hoeve
Harm Hoeve
Harm Hoeve

Samenzang Psalm 42 : 3:
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

1 0.

Sluiting door Ds. H.J. van Marle

11.

Samenzang Psalm 25 : 6
Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

1 2.

Uitleidend orgelspel door Joas van Marle
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Marco den Toom (1 978) studeerde
orgel aan het Utrechts Conservatorium
en bij Herman van Vliet, Charles de Wolff,
Klaas Jan Mulder en Jacques van
Oortmerssen. Al snel na zijn vakopleiding
bouwde hij een carrière op als zelfstandig
musicus.
Zijn musiceren kenmerkt zich door een
eigenzinnige maar vooral ook spontane
aanpak. Naast zijn liefde voor het orgel en zijn missie dit instrument te
populariseren - heeft hij zich muzikaal
weten te ontplooien tot een breed
inzetbaar musicus.
www. marcodentoom. nl

Warno Ruting geeft naast les op
de sg. Pieter Zandt ook muziekles op
diverse basisscholen. Daarnaast heeft hij
een lespraktijk van ongeveer 60
leerlingen voor orgel en piano en is hij
koordirigent. 's Zondags begeleidt hij
vanaf de orgelbank de gemeentezang in
Zeist, Huizen en in zijn woonplaats
Linschoten.
www. warnoruting. com

Niet iedereen heeft vanavond contant geld bij zich voor
de collecte bij de uitgang: u kunt de stichtingen
(zie blz. 2) steunen door via deze QR-code uw gift over
te maken.
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