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Uw Echte Bakker
wenst u een Echte
‘Rijke’ avond toe.

Akershoek

De Echte Bakker
Stationsweg 15, tel (0187) 68 13 52, Ouddorp
Hoenderdijk 13, tel (0187) 68 12 78, Ouddorp
www.akershoek.echtebakker.nl

Van Dijke Group®

ontsteners
wet leaf removers
trommelwassers
lappendrogers
waterrecyclers

Van Dijke Group
Van Dijke Group
Sint Philipsland
The Netherlands
t +31 (0)167.572385
www.vandijkegroep.nl
Op youtube
treft u onze bedrijfszekere
machines vol in bedrijf

in

Voor de meest uiteenlopende projecten binnen de Grond Weg en Waterbouw
Verhuur grondverzetmachines
Grondwerken/ Rioleringswerkzaamheden
Levering van zand en zwarte grond
Levering van diverse soorten grind en split

Pluimpotweg 19
4695 RS Sint Maartensdijk
T: 06 25 222 159
E: info@guntergrondverzet.nl
I: www.guntergrondverzet.nl

Collecte T.B.V. Jasmijn in
actie.
De opbrengst van deze avond
komt geheel ten goede aan
Jasmijn in actie.
‘’Toen Jasmijn uit Ouddorp 10
maanden oud was, trok ze zich
op aan de vensterbank. Maar
omrollen, kruipen of lopen
deed ze niet”, vertelt Krijnie, de
moeder van Jasmijn (10).
Jasmijn heeft de progressieve
spierziekte SMA type II. En
voor deze ziekte is nog geen
medicijn beschikbaar.
Jasmijn in actie haalt geld op voor de campagne ‘SMA de wereld
uit!’ van het Prinses Beatrix Spierfonds, wat volledig ten goede
komt aan wetenschappelijk onderzoek naar SMA.

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Zwolle.
Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland is hij een veelgevraagd
concertorganist. Van zijn orgelspel verschenen tien solo-cd’s, opgenomen op orgels in
Harlingen, Bolsward, Kampen, Hasselt, Amersfoort, Den Haag, Vollenhove (een Bach-cd),
Utrecht en Haarlem. Ook verschenen cd’s met samenzang onder zijn leiding vanuit Kampen
en Hasselt. Op internet staan honderden video’s van zijn orgelspel.
Als kerkorganist is hij actief sinds 1994, eerst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te
Hasselt en sinds 1998 in de Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als
dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een kinderkoor. Hij
schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen voor orgel onder meer
een serie ‘Koraalbewerkingen’ (23 delen) en een serie ‘Eenvoudige Psalmbewerkingen’ (3
delen).
Om zijn enthousiasme voor het orgel en de orgelmuziek uit te dragen en te delen met jong
en oud, organiseert Minne verschillende evenementen. Zo is hij de drijvende kracht achter
het Orgelfeest (www.orgelfeest.nl), de YouTube-Orgeldag (www.youtube-orgeldag.nl),
Orgelzomer Urk (serie woensdagmiddagconcerten in de Bethelkerk) en de Zomerserie
Orgelconcerten Vollenhove. Daarnaast organiseert hij jaarlijks enkele ‘grote’ orgelconcerten
met avondvullende programma’s op toplocaties (www.orgelconcertenminneveldman.nl).
In 2019 hoopt Minne Veldman zijn 25-jarig jubileum als organist te vieren met een
jubileumtour door Nederland en een orgeltrip naar Parijs. Meer informatie over Minne en
zijn werk is te vinden op www.minneveldman.nl.

Orgelconcerten door Minne Veldman
24-11-2018 20:00 BEDUM Goede Herderkerk
01-12-2018 20:00 DEN HAAG Evangelisch-Lutherse Kerk www.orgelconcertenminneveldman.nl
19-12-2018 20:00 WESTZAAN Grote of Sint Joriskerk Kerstconcert
26-12-2018 19:30 KATWIJK AAN ZEE Nieuwe Kerk Traditioneel Kerstconcert

JUBILEUMJAAR 2019 (MINNE VELDMAN 25 JAAR ORGANIST)

05-01-2019 20:00 URK Ichthuskerk Traditioneel Nieuwjaarsconcert
09-02-2019 20:00 HASSELT Grote of Stephanuskerk
16-02-2019 19:30 TERNEUZEN Grote Kerk
23-02-2019 20:00 ASSEN De Kandelaar
02-03-2019 20:00 URK Immanuëlkerk
09-03-2019 19:00 MAASSLUIS Groote of Nieuwe Kerk Orgelfeest editie 6 met Marco den Toom

16-03-2019 20:00 KAMPEN Nieuwe Kerk
06-04-2019 20:00 GORINCHEM Grote Kerk
26-04-2019 ZUID-AFRIKA O.a. Port Elisabeth & Kaapstad Orgeltournee t/m 7 mei
25-05-2019 19:00 GRONINGEN Martinikerk
14-06-2019 20:00 PARIJS Église Saint Eustache Tweedaagse jubileumbusreis naar Parijs
15-06-2019 13:00 PARIJS Église Saint Louis-en-l’Île Tweedaagse jubileumbusreis naar Parijs
22-06-2019 19:30 ROTTERDAM Grote of Sint Laurenskerk
16-07-2019 20:15 KATWIJK AAN ZEE Vredeskerk
19-07-2019 20:00 ALKMAAR Orgelzaal Booy
07-08-2019 20:00 KAMPEN Sint Nicolaas- of Bovenkerk
27-08-2019 20:00 BOLSWARD Martinikerk
28-08-2019 16:00 URK Bethelkerk
30-08-2019 20:00 WESTZAAN Grote of Sint Joriskerk
14-09-2019 20:00 URK Rehobothkerk 9e YouTube-Orgeldag
19-09-2019 20:00 HARDERWIJK Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
28-09-2019 20:00 ZALTBOMMEL Grote of Sint Maartenskerk
19-10-2019 19:30 KAMPEN Sint Nicolaas- of Bovenkerk Jubileumconcert 25 jaar organist
02-11-2019 20:00 URK Bethelkerk
15-11-2019 20:00 VENHUIZEN Hervormde Emerentiakerk
30-11-2019 20:00 DEN HAAG Evangelisch-Lutherse Kerk
23-12-2019 20:00 BARNEVELD Oude Kerk Kerstconcert
26-12-2019 19:30 KATWIJK AAN ZEE Nieuwe Kerk Traditioneel Kerstconcert

1. Opening door dominee Post.
2. Uitleg door organist Minne Veldman.
3. Samenzang psalm 138: 1 en 4.
1.'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer',
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goôn,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der ho - ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten Naam
Eerbiedig loven.
3.Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER' is zo getrouw als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den;
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.
4. Samenzang: Heer ik kom tot U, vers 1,2,3 en 4.
1.Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

2.Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

3.Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

4.Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

5. Samenzang psalm 149: 1 en 2 NB.
1.Halleluja! laat opgetogen.
een nieuw gezang den Heer
verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2.Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

6. Samenzang psalm 119: 3, 17 en 86.
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
4. Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald,
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
86. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o Heer';
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

7. Samenzang Heer onze God, hoe heerlijk is UW naam, vers 1,2,3 en 4.
1.Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2.Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3.U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4.Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heﬀen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

8. Samenzang psalm 84: 5 en 6.
5.O God, Die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfden koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend waar ik U ontbeer;
'k Waar' liever in mijns Bondgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijd'le vreugd in 's bozen tent.

6.Want God, de HEER', zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

9. Samenzang wat de toekomst brenge moge, vers 1,2 en 4.
1.Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
4.Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

2.Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

10. Samenzang vaste rots van mijn behoud, vers 1,2 en 4.
1.Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

2.Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het oﬀer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4.Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

11. Collecte en samenzang psalm146:1 en 8.
1.Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

8.t Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

12. samenzang wie maar de goede God laat zorgen, vers 1,2 en 3.
1.Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
3.Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

2.Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft

.
13. Samenzang psalm 99: 1 en 8.
1.God, de HEER', regeert!
Beeft, gij volken; eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard' bewege;
Hij is Isrels zege!

8.Geeft dan eeuwig' eer
Onzen God en HEER';
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt;
Heilig toch en t' eren
Is de HEER' der heren.

14. Samenzang: Grote God wij loven U, vers 1,2 en 3.
1.Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

2.Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan...
laat ons niet verloren gaan!

3.Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

15. Samenzang psalm 150: 1 en 3.
1.Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden;
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

3.Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den Heer'; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER', Die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER' der heren!

16. Dankwoord en sluiting door dominee Post.

+ Direct de
laagste prijs
Dus nooit meer afdingen

CECILIAWEG 4, SINT-ANNALAND WWW.ARDIKEUKENS.NL

Hartelijk dank aan de diaconie van de Oude Gereformeerde Gemeente van
Sint-Philipsland voor hun bijdrage.
Wij danken ook alle sponsors, donateurs, familie en iedereen die op welke
manier dan ook geholpen heeft met het tot stand brengen van deze avond.

Bij de uitgang kunt u uw bestelformulier voor de cd inleveren.
Wilt u a.u.b. uw programmaboekje mee naar huis nemen?
Wij danken u voor uw komst, en wensen u een goede thuisreis en een gezegende
zondag.

De samenzang word vanavond opgenomen door STH Records.
Omdat u heeft meegezongen kunt u de cd tegen een speciale prijs
bestellen.
Als u voor 1 december besteld is de prijs €12,50. Daarna €15!
U kunt deze cd bestellen via onderstaande strook, of via de mail:
samenzangtholen@gmail.com

Naam:________________________________________________________
Adres_________________________________________________________
Woonplaats___________________________________________________
Telefoon______________________________________________________
Aantal cd’s___________

Bijdorp - west 74
2992 LC Barendrecht
TEL. 0180 - 760999
E-MAIL info@sthrecords.nl

De adviseur naast
de ondernemer

Schipper wenst u
een hele muzikale
avond toe!

Uw Schipperkantoor in Tholen >> www.SchipperGroep.nl

