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Mannenkoor Jubilate Deo  
uit Apeldoorn 

o.l.v. Roelof van Middendorp 
 

Jongerenkoor Elad  
uit Elspeet 

o.l.v. Marieke Seekles-van Manen 

Ds. A. Verschuure, leiding en meditatie 

Kees Alers, fluit 

Ton Burgering, piano 

Harm Hoeve, orgel 

Pier de Jong, hoorn 

cd-presentatie 
‘k geloof in God 

t.b.v. vakantieweken  

voor mensen met een beperking 
 

Op zaterdag 30 september 2017  

in de Sint-Joriskerk te Amersfoort  
Aanvang 19.30 uur  
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Samen  

op vakantie 
 

Op vakantie? 

Voor mensen met een beperking is dat een bijzon-

dere onderneming. Sinds 1972 organiseert de Com-

missie vakantieweken van de Vrouwenbond van de 

Gereformeerde Gemeenten daarom vakantieweken 

voor deze doelgroep. Samen met vrijwilligers wordt 

genoten van een vakantieweek in de eigen sfeer. 

Vaak zijn het onvergetelijke weken!  

  

Veel stafleden zetten zich liefdevol in. Daar zijn 

we heel dankbaar voor. Naast veel liefde en tijd, 

kosten de vakantieweken echter ook veel geld. 

Onze gasten dragen natuurlijk zelf iets bij. Maar 

zonder giften en collecten redden we het niet… 

Mogen wij u daarom om een bijdrage vragen? Uw 

giften zijn van harte welkom op bankrekening-

nummer NL43 INGB 0002 4025 18 ten name van 

Commissie Vakantieweken te Gorinchem.  

Vanwege de ANBI-registratie zijn giften voor deze 

vakantieweken fiscaal aftrekbaar.  

Ook door vanavond een CD te kopen draagt u  

financieel een steentje bij.  

Alvast hartelijk bedankt namens al onze gasten!  
 

Meer weten over de vakanties of misschien eens 

mee als vrijwilliger? Kijk gerust op onze website 

www.vakantiewekenvbgg.nl. 
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Jongerenkoor Elad 
Het jongerenkoor Elad is zeven jaar geleden opgericht door een aantal jonge-
ren van de Gereformeerde Gemeente in Elspeet. Begonnen met zo’n 25 leden, 
is het koor inmiddels uitgegroeid tot een koor met ruim 90 jongeren. Vanaf het 
begin is Marieke Seekles-van Manen als dirigente aan het koor verbonden. Het 
repertoire bestaat voornamelijk uit psalmen en enkele geestelijke liederen. De 
naam Elad is herleid uit 1  kronieken 7 en betekent ‘Die God prijst’. Jongerenkoor 
Elad heeft inmiddels een eigen cd opgenomen.  

Mannenkoor jubilate Deo 
Het mannenkoor Jubilate Deo, opgericht in oktober 1998, stond tot mei 2010 
onder leiding van dirigent Wim van Galen. Sinds mei 2010 staat het mannenkoor 
onder de vakkundige leiding van dirigent Roelof van Middendorp. Het mannen-
koor telt circa 50 leden en geeft jaarlijks zes tot acht uitvoeringen, waarvan er 
een aantal ten behoeve van een goed doel gegeven worden. De uitvoeringen 
vinden plaats in diverse kerken en soms ook in verzorgingshuizen, terwijl het 
hoogtepunt het jaarlijkse kerstconcert in Beekbergen is. De naam Jubilate Deo, 
‘Juich voor de Heere’, komt o.a. tot uiting in het repertoire dat bestaat uit Psal-
men, geestelijke en vaderlandse liederen.  
Meer informatie vindt u op: www.mannenkoor-jubilatedeo.nl.  
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Hoornist Pier de Jong zou het liefst in een professioneel sym-
fonieorkest spelen. ‘Mijn muzikale hart gaat open bij het werk 
van grote meesters als Mahler en Bruckner. Bij de meeste or-
kesten is echter de zondag in het geding’.  
Pier de Jong uit Ermelo is in reformatorische kring een van de 
weinige hoornisten met een professionele opleiding. Hoe dat 
komt? ‘De hoorn is een duur instrument…’  

Kees Alers, (1958) kreeg op 9-jarige leeftijd  zijn eerste fluitlessen. 
Toen hij 13 jaar oud was, werden zijn muzikale kwaliteiten ontdekt 
door cantororganist Addie de Jong die hem stimuleerde en moti-
veerde tot het volgen van een vakstudie. 
Op het Rotterdams Conservatorium had hij les van de bekende 
fluitist Raymond Delnoye. Nadat Kees Alers in 1982 cum laude af-
studeerde, was hij als fluitist verbonden aan verschillende orkes-
ten. 
Tegenwoordig treedt Kees Alers regelmatig in binnen- en buiten-
land op als solist. 

Ton Burgering is geboren in 1973 in Barneveld. In zijn 4e le-
vensjaar kreeg Ton zijn eerste pianolessen. Daarna volgde hij 
orgellessen bij onder andere Herman van Vliet. Sinds 1996 is 
hij als vaste organist verbonden aan de Oude Kerk van Barne-
veld. Naast organist wilde Ton ook graag zijn pianospel verder 
ontwikkelen, Hij studeerde daarom door bij Herman Riphagen, 
een pianist die nog steeds zijn persoonlijke coach is.   
Als organist, pianist en dirigent begeleidt en dirigeert hij diver-
se (kinder-) koren. Daarnaast is hij als repetitor verbonden aan 
een aantal (kinder-) koren. Verder wordt hij veelvuldig ge-
vraagd als organist/pianist om mee te werken aan diverse 
concerten en cd-opnames. 

Harm Hoeve werd geboren op 4 december 1964 in Rouveen, 
gemeente Staphorst. Na zijn opleiding aan de muziekschool in 
Zwolle ging hij naar het conservatorium, eveneens in Zwolle. 
Hier studeerde hij orgel bij Harm Jansen en verkreeg de diplo-
ma's docerend en uitvoerend musicus. Als kerkorganist is 
Harm Hoeve verbonden aan de gereformeerde kerk vrijge-
maakt in Rouveen. Hier is hij, na twee jaren orgelles, op 12-
jarige leeftijd begonnen met het begeleiden van de gemeente-
zang. In deze kerk gaf hij ook zijn eerste orgelconcert. Inmid-
dels is dit uitgegroeid tot concerten door het hele land. 
Zijn orgelspel is regelmatig te beluisteren op de radio. Bijzon-
der positieve reacties kreeg hij op de EO-uitzending vanuit The 
American Cathedral in Parijs. 
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Deze presentatie-avond van de cd  

‘k Geloof in God is mede mogelijk  

gemaakt door de vele sponsoren. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 



9 

Opening door ds. A. Verschuure 
 

 Samenzang: Psalm 113 : 3 en 4 
3. Wie is gelijk aan onzen HEER’?  4. Wie is aan onzen God gelijk, 
Aan God, Die, tot Zijn eeuwig’ eer, Die armen opricht uit het slijk? 
 Zijn troon gevest heeft in den hemel?  Nooddruftigen, van elk verstoten, 
Die, daar Hij ’t wereldrond gebiedt,  goedgunstig opheft uit het stof? 
van Zijnen hogen zetel ziet En hen, verrijkt met eer en lof, 
op ’t laag en nietig aards gewemel?  naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 

 Schriftlezing: 2 Samuël 9 
 

 Gebed  
 

Mannenkoor Jubilate Deo 
 

 Psalm 141  In Engelse stijl                                                           Bewerking: Martin Zonnenberg 

1. 'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden, 
ai, haast U tot mijn hulp en red! 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
daar ik U aanroep in mijn noden. 
 

2. Mijn beê met opgeheven handen 3. Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen, 
klimm' voor Uw heilig aangezicht behoed de deuren van mijn mond, 
als reukwerk voor U toegericht, opdat ik mij tot genen stond 
als offers die des avonds branden. iets onbedachtzaams laat ontglippen. 
 

 Psalm 86 : 1, 3, 4 en 6                                                             Bew.: Johan Bredewout 
 

1. Neig, o HEER’, Uw gunstig’ oren, 
om mij in mijn angst te horen. 
’k Ben ellendig, diep in nood, 
gans van heul en hulp ontbloot. 
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig, 
en ik ben Uw gunst deelachtig; 
o mijn God, Die mij aanschouwt, 
red Uw knecht, die U vertrouwt. 
 

3. HEER’, door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in ’t schuld vergeven; 
wie U aanroept in den nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER’, neem mijn gebed ter ore; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk, naar Uw goedgunstigheên, 
op de stem van mijn gebeên. 

4. ’k Ben gewoon, in bange dagen, 
mijn benauwdheid U te klagen; 
Gij toch, Die d’ ellenden ziet, 
hoort mij, en verstoot mij niet. 
Heer’, wat goôn de heid’nen roemen, 
niemand is bij U te noemen; 
daden als Uw grote daân 
treft men nergens elders aan. 
 

6. Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
’k zal dan in Uw waarheid wand’len; 
neig mijn hart, en voeg het saam 
tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer’, mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven; 
’k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 
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Instrumentaal intermezzo 
 

 Psalm 116                                                                                                                                        Bew.: H.Hoeve 
 

Jongerenkoor Elad 
 

 Eens was ik een vreemd’ling 
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.  
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.  
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?  
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,  
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,  
‘k stond blind en van verre, in mijzelven zo rijk. 
 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer’,  
en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld  
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 

Maar toen mij God Geest aan mijzelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.  
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.  
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 

Toen vluchtt’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!  
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!  
Mijn heil en mijn vreed’ en mijn leven werd Hij.  
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 
 

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis, 
naar ‘t erfgoed daarboven, in ‘t Vaderlijk huis.  
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.  
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 

 

 Psalm 69                                                                                           Bew.: A. Kortleven 

3. Beschaam door mij de stille hope niet 
Van hen, die U, o HEER’ der legerscharen, 
Verwachten; laat geen schande wedervaren 
Aan hen, die U steeds zoeken in verdriet. 
Met mij verging hun hoop, o Isrels God, 
Daar ik mijn smaad om Uwentwil moet dragen. 
Mijn aanschijn is bedekt met schand' en spot; 
Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen!  
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14. Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 
En Juda's steên herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 
Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen.  

 
Meditatie door ds. A. Verschuure 

n.a.v. 2 Samuël 9 

 
Samenzang + collecte voor vakantieweken 
 

 Psalm 22 : 12, 13 en 16 
12. Gij die God vreest, gij allen prijst den HEER’;  
dat Jakobs zaad Zijn groten Naam vereer’;  
ontzie Hem toch, o Israël, en leer  
vertrouwend wachten.  
Wie mij veracht’, God wou mij niet verachten,  
noch oor noch oog  
van mijn verdrukking wenden;  
maar heeft verhoord, wanneer ik uit d’ ellenden  
riep naar omhoog.  
 

13. Ik loof eerlang U in een grote schaar,  
en, wat ik U beloofd’ in ’t heetst gevaar,  
betaal ik, op het heilig dankaltaar,  
bij die U vrezen;  
‘t zachtmoedig volk zal rijkverzadigd wezen,  
ten dis geleid.  
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.  
Zo leev’ uw hart, door ’s hemels gunstbewijzen,  
in eeuwigheid!  
 

16. Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,  
om ’t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid,  
te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid  
en grote daden.  

 
Instrumentaal intermezzo  
 

 Kom Heer’Jezus, kom                                                                        Bew.: H.Hoeve 
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Presentatie door de heer C.W.L. van Kralingen 
 

Jongerenkoor Elad 
 

 Psalm 38                                                                                                    P.C. Eilander 
 

3. Door Uw gramschap, fel ontstoken, 
Is verbroken 
Al mijn vlees en lichaamskracht; 
Rust, noch vrede wordt gevonden, 
Om mijn zonden, 
In mijn beend'ren, dag of nacht.  
 

4. 'k Ben, door Uwe wet te schenden, 
Krom van lenden, 
Vol van druk, benauwd van hart; 
Zeer gebogen en verslagen, 
Moe van klagen, 
Ga ik al den dag in 't zwart.  

 

 Alzo lief heeft God de wereld gehad                                                              J. Mulder 

Alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijnen Eengeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat allen, opdat allen,  
die in Hem geloven niet verloren gaan. 
Maar het eeuwige leven hebben, 
maar het eeuwige leven hebben. 
Amen, Amen, Amen.  

 

Mannenkoor Jubilate Deo 
 

 De twaalf artikelen              Tekst: ds. C.J. Meeuse  / Melodie: Psalm 23 en Jan Zwart 

‘k Geloof in God de Vader, Die almachtig                                   Bew.: Roelof van Middendorp 
de hemel en de aarde schiep, zeer krachtig, 
en in Gods Zoon, in Jezus, onze Heere, 
Die wij als onze Christus moeten eren, 
ontvangen van Gods Geest - laat ieder ’t horen -, 
Die uit de maagd Maria is geboren. 
 

Die in Pilatus’ rechthuis heeft geleden, 
gekruisigd is, het doodsdal heeft betreden,  
en daarna in het graf is neergelaten. 
Hij daalde in de hel voor onze baten. 
maar uit de dood de derde dag verrezen, 
voer Hij ten hemel om aldaar te wezen. 

9. Maar wat klaag ik, HEER’ der heren? 
Mijn begeren 
Is voor U, in al mijn leed, 
Met mijn zuchten en mijn zorgen, 
Niet verborgen; 
Daar Gij alles ziet en weet.  
 

15. Want, o trouw en eeuwig Wezen, 
In mijn vrezen 
Staat mijn hoop op U alleen; 
Gij, mijn God, zult in ellenden 
Bijstand zenden, 
En verhoren mijn gebeên. 
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Hij is nu aan Gods rechterhand gezeten, 
Zijns Vaders, de Almachtige geheten. 
Vandaar zal hij Zijn eindoordeel straks geven 
aan doden en aan hen die dan nog leven. 
‘k Geloof in God de Heil’ge Geest des Heeren. 
‘k Wil drie Personen als één God vereren. 
 

‘k Geloof een christelijke Kerk die heilig  
en algemeen is, in haar Heiland veilig. 
‘k Geloof dat er vergeving is van zonden  
en dat ons vlees verrijst, straks ongeschonden, 
dat wij het eeuwig leven zullen erven. 
Bij deze leer wil ‘k leven en ook sterven.  
 

 Ere zij aan God, de Vader                                                 Tekst naar Horatius Bonar 

1. Ere zij aan God, de Vader,                     Melodie: Henry Smart / Bew. Roelof van Middendorp 

ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in Zijn troon. 
 

2. Ere zij de Heer’ der eng’len, 3. Halleluja, lof, aanbidding 
ere zij de Heer’ der kerk, brengen eng’len U ter eer, 
ere zij de Heer’ der volken; heerlijkheid en kracht en machten 
aard’ en hemel looft Uw werk!l egt Uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! lof zij U, der heren Heer’ . 
 

Sluiting door ds. A. Verschuure 
 

Samenzang 
 

 Psalm 102 : 16 
Uwer knechten trouwe zonen  
zullen altoos bij U wonen;  
ja, bevestigd in hun staat,  
voor Uw aanschijn, met hun zaad,  
Uwen Naam ter ere leven;  
zij, van smart en smaad ontheven,  
Blijven aan Uw dienst geheiligd,  
daar Uw goedheid hen beveiligt.  
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Stomerij ‘De Pauw’ 
 

Asselsestraat 95  |  7311 EG  Apeldoorn  |  Tel. 055-5215649 
Openingstijden: Ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur, za. 9.00 tot 13.00 uur 

Depot Pretty Tall, Eglantier 410, Apeldoorn 
 

Geen koopavond 
   

Ook voor het reinigen van: 

Dekbedden (dons, wol en synthetisch), 

tuinmeubelkussens, vloerkleden, paardendekens,  

suède- en leder, kledingreparaties  

en bruidskleding 
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ONZE WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

 

http://www.mabri.nl


17 

 

 

 

 

* Duurzame Techniek * Sanitair 

* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 

* Elektrotechniek * Retail MKB 

* Centrale Verwarming * Dakbedekking 

www.vdruitenbeek.nl 

Allround installatiebedrijf voor bedrijf en particulier 
Werkzaam in Retail, Utiliteit en Particuliere Projecten 

Houtsnijdershorst 604  |  7328 WL  Apeldoorn  |  Tel. 055-5419682 / 0651827199 

Email: info@vdruitenbeek.nl  

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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Achterberg Rijdende Winkels 
Service en kwaliteit staan bij ons hoog 
In het vaandel! 
 

Al uw dagelijkse boodschappen graag bij  
u thuis bezorgd. 

Ook bij u 
komen we graag aan huis! 
Bel ons gerust: 06-53673831 
 06-22930068 

Ook verzorgen wij uw catering en hapjes of belegde broodjes 
vanaf 80 cent 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Voor de in- en verkoop van rijdende winkels 

Iets te vieren? 
Wij verzorgen uw hapjes en 
drankjes. 
 

Uw voordeel? 
(Fris)dranken die zijn  
overgebleven kunt u retour 
geven! 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Kraaienjagersweg 14-2  |  7314 PS  Beemte-Broekland  |  055-5217685 
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