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Een fantastisch ensemble van 16 geschoolde mannenstemmen. De roem van het Hollands Mannen 
Ensemble is hen vooruit gesneld. De naam is helemaal terecht, want de mannen komen overal 
vandaan. Van noord tot zuid en van west tot oost trekken ze regelmatig naar het centrum van ons 
land om daar te repeteren. Ze hebben er ook een hele reis voor over om vanavond in de Bethelkerk 
te zingen. De zang is van hoge kwaliteit. Hun concertagenda is goed gevuld. Overal waar ze hun 
liederen ten gehore brengen, zijn er lovende reacties. Ze beheersen de harmonie en dynamiek die de 
liederen vragen. Naast de samenklank beschikt het ensemble ook over verdienstelijke solisten. We 
zullen er een aantal horen.

De naam van Joost van Belzen is gevestigd in de Nederlandse muziekkringen. Het leven van deze 
44-jarige Zeeuw uit Krabbendijke staat van jongs af aan  in het teken van de muziek. Al op 12 
jarige leeftijd begeleidde hij de gemeentezang op het orgel. Inmiddels hij naast organist, ook pianist, 
begeleider, leraar en dirigent van diverse koren. Sinds de oprichting in 2018 is hij dirigent van het 
Hollands Mannen Ensemble. We ontmoeten hem vanavond vooral in die rol: als dirigent van ‘zijn’ 
mannen.

Martin Zonnenberg zat vanmiddag al achter de klavieren van het Meere-orgel. Hij houdt als van 
jongs af aan van het koninklijke instrument: ’t orgel. Hij is ook bekend als samensteller en arrangeur 
van het bekende TV-programma ‘Nederland Zingt’. Hij is bekend in binnen- en buitenland. Hij 
dirigeert verschillende koren, waaronder het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus. Hij werkte in 
2017 en 2018 al mee aan Zingen in de Zomer.  

En ja hoor … daar is hij weer. Onafscheidelijk van zijn Zingen in de Zomer: Jaap Kramer. Ook 
hij is al zijn hele leven met muziek bezig. Als jongeling was hij al bij het werk van Zingen in de 
Zomer betrokken. Hij begeleidde op zijn twaalfde jaar de gemeentezang op het orgel. Hij is nu de 
belangrijkste muzikale genius van Zingen in de Zomer. Dat doet hij met veel inspiratie en plezier. 
Muziek maken met Jaap is intensief maar ook ontzettend leuk. Een Zingen in de Zomer zonder Jaap 
is ondenkbaar.

Met deze medewerkers, maar vooral ook met uw samenzang kan deze zevende avond dus weer een 
bijzonder feest gaan worden.

LOCATIE BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE PROPONENT  H.J. VAN DER WAL
\BEGELEIDING MARTIN ZONNEBERG EN JAAP KRAMER

WEEK 7 . 24 AUGUSTUS 2022

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE



Programma week 7  |  Zingen in de Zomer 2022 4

DOORBOORDE HANDEN
Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom 
hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig.

Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven voor onze zonden. 
Als een lam werd hij geslacht. Nog steeds draagt Hij de 
tekenen van Zijn lijden en sterven zodat wij zeker kunnen 
zijn dat Christus als het Lam onze hemelse Hogepriester is 
die voor ons pleit bij de Vader.

H.J. van der Wal
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SAMENZANG
GLORIE AAN HET LAM

 Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
 Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

 Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,
 het Lam op Zijne troon.
	 En	onze	stem	verheffen	wij	tot	Hem,
 het Lam op Zijne troon. 

 Heilig, heilig, heilig is het Lam 
 Heilig, heilig, heilig is het Lam.

 Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,
 het Lam op Zijne troon.
	 En	onze	stem	verheffen	wij	tot	Hem,
 het Lam op Zijne troon.  

 Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
 Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

IK WIL ZINGEN VAN MIJN HEILAND

 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
 van Zijn liefde wondergroot.
 Die Zichzelven gaf aan ‘t kruishout, 
 en mij redde van de dood.
 Zing, o zing van mijn Verlosser,
 met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
 Aan het kruis schonk Hij genade; 
 droeg mijn schuld en ik was vrij.

 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
 hoe Hij smarten leed en pijn.
 Om mij ‘t leven weer te geven, 
 eeuwig eens bij Hem te zijn.
 Zing o zing van mijn Verlosser, 
 met Zijn bloed kocht hij ook mij
 Aan het kruis schonk Hij genade, 
 droeg mijn schuld en ik was vrij.
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WELKOM EN GEBED

SAMENZANG
AANSCHOUW DE SCHEPPER

 Aanschouw de Schepper van ’t heelal,
 Genageld aan het hout,
 O liefde Godd’lijk onbegrensd,
 ’t was al voor mijn behoud.

  Refrein  Refrein
  Ja ik geloof.
  Ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf.
  En dat Hij aan het smaad’lijk kruis 
  mijn eeuwig heil verwierf.

 Zie hoe de man van smarten lijdt,
 Eenswillend toch met God,
 Met welk een eindeloos geduld,
 Verdraagt hij smaad en spot

  Refrein:   Refrein: Ja ik geloof...

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE
PSALM 42
arr. Klaas J. Mulder

 ’t Hijgend hert der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ’t genot
 van de frisse waterstromen, 
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer.  
 God, des levens, ach wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
 in Uw huis Uw naam verhogen?

 ‘k Denk aan U, o God, in ’t klagen
 uit de landstreek der Jordaan.
 Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen, 
 ‘k roep van ’t klein gebergt’ U aan.
 ‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
 daar ’t gedruis der waat’ren groeit,
 daar Uw golven, daar Uw baren  
 mijn benauwde ziel vervaren.
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 Maar de Heer zal uitkomst geven,
 Hij, die daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven 
  en dat melden in mijn lied.
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
	 en	mijn	hart,	wat	mij	moog’	treffen,	
	 tot	de	God	mijns	levens	heffen.

ROTS DER EEUWEN
tekst: Meindert Bakker  |  solist: Jan Jaap Nijhof  |  muziek: Jaap Joh. Kramer

 Rots der eeuwen, bid voor mij,  
 laat mij schuilen aan Uw zij.
 Laat het leven dat U gaf 
 ook genoeg zijn voor mijn straf.
 Sta mij bij, Heer, ieder uur;  
 maak mij rein en maak mij puur.

 Niet de werken van mijn hand, 
 houden voor Uw wetten stand.
 Zelfs de tranen vol van smart, 
 eeuwig vloeiden uit mijn hart,
 ’t Zou niet helpen, zelfs niet een, 
 U moet redden, U alleen.

 Heer, ik breng U ook mijn last, 
 slechts aan ’t kruis hou ik mij vast.
 Waar U leed en voor mij stierf 
 en een kroon voor mij verwierf.
 ‘k Leg mijn last nu voor U neer, 
 neem het over, help mij Heer.

 Als de dood voor mij zal staan 
 en mijn ogen sluiten gaan.
 Dan begint een nieuwe dag, 
 zal ik zien wat niemand zag.
 Staande aan de glazen zee, 
 zingend met Uw kind’ren mee.
 Glorie, Halleluja.  
 Zingend met Uw kind’ren mee.



Programma week 7  |  Zingen in de Zomer 2022 8

SAMENZANG
HIJ KWAM BIJ ONS

 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
 de Zoon van God als mensenzoon.
 Hij diende ons als een knecht
 en heeft Zijn leven afgelegd.

 Zie onze God,
 de Koning-knecht,
 Hij heeft zijn leven afgelegd.
 Zijn voorbeeld roept
 om te dienen iedere dag,
 gedragen door
 zijn liefd’ en kracht.

 Zie je de wonden zo diep.
 De hand die aard’ en hemel schiep
 vergaf de hand die Hem sloeg.
 De Man, Die onze zonden droeg.

 Zie onze God,
 de Koning-knecht,
 Hij heeft zijn leven afgelegd.
 Zijn voorbeeld roept
 om te dienen iedere dag,
 gedragen door
 zijn liefd’ en kracht.

GENADE, ZO ONEINDIG GROOT

 Genade, zo oneindig groot
 dat ik, die ’t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien

 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.
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BIJBELLEZING
JOHANNES 20

Jezus en Thomas
En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere 
discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn 
handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, 
en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.

En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de 
deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw 
hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei 
tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien 
zullen hebben en toch zullen geloven.

SAMENZANG (STAANDE)

‘K HEB GELOOFD EN DAAROM ZING IK

 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht,
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht!

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE
VOOR MIJ
tekst: Margreeth Ras-van Slooten  |  muziek: Marco den Toom  |  solist: Jan Jaap Nijhof

 Heer, het maakt mij stil, en ontzettend klein
 als ik denk aan de strijd die U streed voor mij.
 De straf, die U droeg was voor mij bedoeld,
 maar de slag die U sloeg heb ik niet gevoeld.

 ‘k Heb geloofd in U, Wie d’ aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar Die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont;
 U, aan wiens doorboorde voeten
 eenmaal in het gans heelal,
 hier, daarboven en hieronder
 alle knie zich buigen zal.
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 Heer, ik schaam mij zo voor mijn zondig zijn.
 Want ik weet toch heel goed dat U leed voor mij.
 De last van de schuld die ik had verdiend,
 droeg U stil met geduld, U bent meer dan een vriend.
 Alles heeft U mij gegeven, niets teveel en niets te zwaar.
 U betaalde met Uw leven, ’t is volbracht en het is klaar!
 De straf gedragen, ook voor mij, 
 de dood verslagen, ik ben vrij, ja, ik ben vrij!
 
 Ik begrijp het niet, maar geloof het vast,
 en ik weet dat Uw bloed ook mijn leven wast.
 De pijn die U leed heb ik niet doorstaan.
 Maar Heer, geef dat ik weet: ’t Is voor mij gedaan.
 De straf gedragen, ook voor mij, 
 de dood verslagen, ik ben vrij, ja, ik ben vrij!

IS UW PASPOORT GETEKEND?
Tekst en muziek: J. Buurman  |  arr. Arjan Breukhoven

 Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader,
 bij de grens van leven en dood.
 Heeft de Heiland uw paspoort getekend
 met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

  Refrein:  Refrein:
  Nog is het tijd, de Heer heeft gena,
  de toegang is vrij door Golgotha.
  Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
  Is uw paspoort getekend, o mens?

 Gij kunt zelf de tol niet betalen.
 Zilver en goud verliest daar zijn macht.
 Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
 tot het land waar de Heiland u wacht.
  Refrein:   Refrein: Nog is het tijd...

 Het is nu het uur der beslissing.
 Bij de grens begint het gericht.
 O geloof in de Heiland, uw Redder,
 en Hij voert U naar ’t eeuwige licht.
  Refrein:   Refrein: Nog is het tijd...
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SAMENZANG
CHRISTUS ONZE HEER VERREES

 Christus onze Heer verrees,
 halleluja!
 Heil’ge dag na angst en vrees,
 halleluja!
 Die ten dode ging aan ’t kruis,
 halleluja!
 Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
 halleluja!

 Maar zijn lijden en zijn strijd,
 halleluja!
 Heeft verzoening ons bereid,
 halleluja!
 Nu is Hij der heem’len Heer,
 halleluja!
 Eng’len juub’len hem ter eer,
 halleluja!

MEDITATIE: DOORBOORDE HANDEN

SAMENZANG
KROON HEM MET GOUDEN KROON

 Kroon Hem met gouden kroon,
 het Lam op Zijnen troon.
	 Hoor,	hoe	het	hemels	loflied	al,
 verwint in heerlijk schoon.
 Ontwaak, mijn ziel en zing
 van Hem, die voor u stierf.
 En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
 die ’t heil voor u verwierf.

 Kroon Hem, der liefde Heer,
 aanschouw Hem hoe Hij leed.
 Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
 wat Hij voor ’t mensdom deed.
 De eng’len aan Gods troon,
 all’ overheid en macht,
 zij buigen dienend zich ter neer,
 voor zulke wondermacht.
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SOLOZANG
I’LL WISH I HAD GIVEN HIM MORE

 By and by when I look on His face,
 beautiful face, thorn shadowed face.
 By and by when I look on His face,
 I’ll wish I had given Him more.

 More, so much more,
 more of my life than I ever gave before.
 By and by when I look on His face,
 I’ll wish I had given Him more.

 By and by when He holds out His hands,
 welcoming hands, nail riven hands.
 By and by when He holds out His hands,
 I’ll wish I had given Him more.
 
 More, so much more,
 more of my love than I ever gave before.
 By and by when I look on His face,
 I’ll wish I had given Him more.
 
 In the light of that heavenly place,
 light from His face, beautiful face.
 In the light of that heavenly place,
 I’ll wish I had given Him more.

 More, so much more,
 Treasures unbounded, for Him I adore.
 By and by when I look on His face,
 I’ll wish I had given Him more.

VertalingVertaling
Steeds als ik naar Zijn gezicht kijk,

Zijn prachtige gezicht, getekend door doornen.

Steeds als ik naar Zijn gezicht kijk,

wou ik dat ik Hem meer had gegeven

Meer, zoveel meer,

meer van mijn leven dan ik tot nu toe heb gegeven

Steeds als ik naar Zijn gezicht kijk

wou ik dat ik Hem had gegeven

Steeds als Hij Zijn handen naar mij uitstrekt,

die nodigende handen, die met spijkers doorboorde handen

Steeds als Hij Zijn handen uitstrekt

wou ik dat ik Hem meer had gegeven

Meer, zoveel meer,

meer van mijn liefde dan dat ik tot nu toe hen gegeven

Steeds als Hij zijn handen naar mij uitstrekt

wou ik dat ik Hem meer had gegeven.

In het licht van dat hemelse oord

het licht van Zijn aangezicht, Zijn stralende gezicht

In het licht van dat hemelse oord

zal ik willen dat ik Hem meer heb gegeven

Meer, zoveel meer

Eindeloze geschenken, want ik heb Hem lief

Steeds als ik dan naar Zijn gelaat kijk,

wens ik dat ik Hem alles heb gegeven.
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SAMENZANG (STAANDE)

MIJN JEZUS IK HOU VAN U

 Mijn Jezus, ik hou van U,
 Ik noem U mijn Vriend.
 Want U nam de straf op U
 Die ik had verdiend.
 De grote Verlosser,
 Mijn Redder bent U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

 Mijn Jezus, ik hou van U,
 want U hield van mij
 Toen U aan het kruis hing,
 een wond in uw zij.
 Voor mij de genade,
 een doornenkroon voor U.
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

 Als ik in uw glorie
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U
 in uw heiligdom
 Gekroond met uw heerlijkheid
 zal ‘k zingen voor U
 ‘k Heb van U gehouden
 maar nooit zoveel als nu

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED
tekst: Joh. de Heer  |  arr. Henk Brouwer  |  Solist: Hans Dijkgraaf

 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
 Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed.
 Weet dat uw redding zoveel heeft gekost,
 daar is kracht in het bloed van het Lam!
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  Refrein   Refrein 
  Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
  in het bloed van het Lam.
  Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
  in het dierbaar bloed van het Lam! 

 Satan gaat rond als een briesende leeuw.
 Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed.
 Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw?
 Daar is kracht in het bloed van het Lam!
  Refrein:  Refrein: Daar is kracht...

 Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.
 Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed.
 Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu.
 Daar is kracht in het bloed van het Lam!
  Refrein:  Refrein: Daar is kracht...

WHERE NO ONE STANDS ALONE
Mosie Lister

 Once I stood in the night with my head bowed low,
 in the darkness as black as could be;
 And my heart felt alone, and I cried:
 “O Lord, don’t hide Your face from me!”

  Refrein:  Refrein:
  Hold my hand, all the way, ev’ry hour, ev’ry day,
  from here tot he great unknown.
  Take my hand, let me stand,
  where no one stands alone.

 Like a king I may live in a palace so tall,
 with great riches to call my own;
 But I don’t know a thing in this whole, wide world
 that ’s worse than being alone.
  Refrein:   Refrein: Hold my hand

 Vertaling
 Eens stond ik midden in de nacht met mijn hoofd diep gebogen,
 In de duisternis, zo donker als het maar zijn kan.
 In mijn hart was het leeg en ik huilde:
 “O Heere, verberg Uw aangezicht toch niet van voor mij”.
 Houd mijn hand stevig vast, elk uur, elke dag
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 Van hier naar het grote onbekende.
 Laat me zijn op een plek waar niemand meer alleen zal zijn.

 Ik kan wel leven als een koning in een groot paleis,
 met grote schatten als mijn eigendom.
 Maar ik kan niets bedenken in deze grote wereld
 dat erger is dan alleen te zijn.

SAMENZANG (EN COLLECTE)

GIJ KWAM OP AARD’ OM MENS TE ZIJN
Melodie: Verlosser, Vriend, o Hoop, o Lust

 Gij kwam op aard’ om mens te zijn,
 Gij hebt door lijden en gebed
 Gods eer gehandhaafd, ons gered;
 uw liefd’ ontzag noch strijd, noch pijn,
 Gij droeg het kruis, hebt smaad veracht,
 Gij hebt Gods wil volbracht.
 Wij zijn verlost,
 maar ’t heeft uw dood gekost.
 Gij leeft en in Uw leven
 is al ons heil gegeven:
 wij zijn verlost

PSALM 118 

 De HEER is mij tot hulp en sterkte;
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
 Hij was het, die mijn heil bewerkte,
 Dies loof ik Hem mijn leven lang.
 Men hoort der vromen tent weergalmen
 Van hulp en heil ons aangebracht;
 Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:
 “Gods rechterhand doet grote kracht.”

 De steen, dien door de tempelbouwers
 Veracht’lijk was een plaats ontzegd,
 Is, tot verbazing der beschouwers,
 Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 Door ‘s HEEREN hand alleen geschied;
 Het is een wonder in onz’ ogen;
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.
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JEZUS IK WIL KOMEN

 Jezus, ik wil komen 
 U roept telkens weer. 
 Laat me bij U schuilen 
 in uw liefde, Heer.

 Heer, U droeg mijn zonden  
 aan het kruis voor mij. 
 Maak mij door uw liefde 
 van de zonden vrij.

 Jezus, neem mijn leven 
 in genade aan. 
 Dank U voor het wonder 
 dat U hebt gedaan.

GEBED

SAMENZANG
HALLELUJAH! LOF ZIJ HET LAM

 Halleluja! Lof zij het Lam, 
 Dat onze zonden op zich nam, 
 Wiens bloed ons heeft geheiligd! 
 Die dood geweest is, en Hij leeft! 
 Die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
 In eeuwigheid beveiligt!

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE
SANCTUS
Ch. Gounod  |  Solist:  Hendrik de Vries

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
 Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.
 Pleni sunt coeli, coeli et terra.
 Gloria, gloria, tua.
 Hosanna, Hosanna, in excelsis!

 Aanbidt de Vader in het Woord! 
 Aanbidt de Zoon, aan ‘t kruis doorboord! 
 Aanbidt de Geest uit beiden! 
 Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ, 
 Zijn liefd’en trouw, Halleluja! 
 Zal ons geen schepsel scheiden

 Vertaling Vertaling
 Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen,
 De Heer Zebaoth!
 Hemel en aarde zijn van Zijn heerlijkheid vol.
 Hosanna, Hosanna in de hoge!
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SLOTWOORD

SAMENZANG (STAANDE)

GLORIE AAN GOD

 Glorie aan God,
 glorie aan God.
 Glorie aan God,
 glorie aan God.

 Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
 Hij is ‘t Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
 Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
 wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
 Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon,
 overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
 Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
 Hij is de hoogste Heer.

 Glorie aan God,
 glorie aan God.
 Glorie aan God,
 glorie aan God.
 
 Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
 spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
 Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
 eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
 Waardig het Lam, waardig het Lam.
 Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
 heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
 Hij is de hoogste Heer.

 Glorie aan God,
 glorie aan God.
 Glorie aan God,
 glorie aan God.

GULLE HANDEN
Uw steentje bijdragen aan het werk 

van Zingen in de Zomer?
Scan de QR code, maak uw gift over

en steun dit werk!
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE KERKGANGERS. 
ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de zevende avond van Zingen in de Zomer 2022. 
In de maand augustus van 2022 vindt D.V. nog 1 samenzangavond plaats. 

U bent ook daar hartelijk welkom!

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Elke werkdag t/m woensdag 31 augustus 2022 
bent u van 14:00 tot 15:00 uur van harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend 
programma	van	solo-	en	samenzang,	declamatie,	orgelspel	en	gesproken	woord.	Na	afloop	ben	u	
hartelijk	uitgenodigd	een	kopje	koffie	of	thee	met	ons	te	drinken.	

WEEK 8   .   31 AUGUSTUS 2022
HET URKER MANNENKOOR 

‘HALLELUJAH’
ZEGENENDE HANDEN 
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR SAMENZANG VANAF 19:15 UUR

MEDITATIE DS. MARK DE JAGER
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN 
EN JAAP KRAMER

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
WWW.ZINGENINDEZOMER.TV

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ZINGENINDEZOMER
ZINGEN IN DE ZOMER VRIENDENKRING: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ZINGENINDEZOMER

ZINGEN IN DE ZOMER IS NOOIT MEER 
ALS EEN PAAR KLIKJES VAN U VERWIJDERD!

VOLGENDE WEEK:


