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Harmonie Voorschoten en 
Voorschotens Kamerkoor 
Zondag 23 november 2014 

 
Muziek uit duizenden 

 
Onder leiding van  Nico Philipp Hovius en Iwan Wiering 
m.m.v. Piano   Wim Loef en Nelleke de Vries 
 
Toelichting op het programma 
In november 2013 is het idee ontstaan om met het Voorschotens 
Kamerkoor en de Harmonie Voorschoten een gezamenlijk concert te 
geven. Directe aanleiding voor deze gedachte was dat voor beide 
verenigingen het jaar 2014 een jubileumjaar is, namelijk: 40 jaar 
Voorschotens Kamerkoor en 25 jaar Harmonie Voorschoten. 
 
Desondanks blijft het een enorme klus om alles voor elkaar te krijgen 
want het is niet een combinatie die voor de hand ligt maar 
muziek heeft de kracht in zich om eenieder die muziek wil maken te 
verbinden. Nu, precies een jaar later, is het langverwachte moment 
daar. Een gedegen voorbereiding is achter de rug om deze middag tot 
een muzikaal feest te maken!  
 
De Harmonie Voorschoten en het Voorschotens Kamerkoor hebben 
een prachtig programma voor u samengesteld. Er is hierbij gekozen 
voor een viertal blokken, ieder met een eigen thema. Gestart wordt 
met een Keltisch blokje waarin zowel de harmonie als het kamerkoor 
zich apart aan u voorstellen. Het tweede blok heeft de naam ‘grote 
werken’ gekregen. In dit blok een drietal langere werken, waarbij ook 
gezamenlijk wordt opgetreden. Daarna wordt er tijd gemaakt om uw 
oren even tot rust te laten komen en onder het genot van een drankje 
uit te kijken naar de tweede helft van het concert. 
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Na de pauze wordt het programma vervolgd met een blokje met 
klassieke werken en vervolgens wordt in een Amerikaans blok 
toegewerkt naar een glorieuze afsluiting van de middag.  
   
Wij wensen u allen een prachtige middag toe en willen de beide 
jubilerende gezelschappen graag van harte feliciteren!  
   
Nico Philipp Hovius en Iwan Wiering 
 
 
Blok 1  Keltisch 
H  Richard Saucedo The Lord of the Dance 
K  John Rutter  A Gaelic Blessing 
  
 
Blok 2  Grote werken 
H  Johan de Meij  The Lord of the Rings 
K  Nico Hovius  delen uit Il Cantico del Sole 
H&K Jacob de Haan  Pacific Dreams 
 
 
Pauze 
Op vertoon van uw toegangskaart krijgt u gratis koffie, thee of limonade. 
 
  
Blok 3  Klassiek 
K  Johannes Brahms delen uit Liebeslieder   
H&K Michel Magne   Cent mille Chansons 
H   Sean O’Loughlin The Ludlows 
 
 
Blok 4  Amerikaans 
H  Aretha Franklin  Think 
K  George Gershwin delen uit Porgy and Bess 
H  Quincy Jones  Soul Bosanova 
H&K Stephan Schwartz When you believe 
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Nico Philipp Hovius dirigeert het 
Voorschotens Kamerkoor sinds 1990. Hij 
studeerde directie en schoolmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Voor 
koordirectie had hij onder andere les van 
specialisten als Paul van Nevel (oude muziek), 
Jos van Veldhoven (barok) en Huub Kerstens 
(moderne muziek). Orkestdirectie volgde hij bij 
Joop van Zon. Daarnaast studeerde hij 
compositie bij Niek Verkruisen. Hij is 
verbonden aan het Oranje Nassau College te 
Zoetermeer. Behalve van het Voorschotens Kamerkoor is Nico 
Hovius dirigent van het Toonkunstkoor Hilversum, het Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer en het Christelijk koor Alegría te 
Amstelveen. Hij schreef twee opera’s: William (1990) en Willibrord 
(1995). Ook componeerde hij theatermuziek en diverse koormuziek-
stukken waaronder Paradox (1996), Song of Solomon (1999) en Il 
cantico del sole (2002). Voor meer informatie over Nico kunt u zijn 
website bezoeken: www.hovius.net. 
 

Iwan Wiering startte zijn muzikale carrière op 
achtjarige leeftijd bij Drum- & Showband Adest 
Musica uit Sassenheim. In 1999 studeerde hij af 
aan het Rotterdams Conservatorium. Hij volgde 
lessen bij onder andere Jan v.d. Steen en Frits 
Evelein (Schoolmuziek), Jaap Koops en Jos v.d. 
Sijde (HaFa-directie) en Ad van Zon (trompet). 
Iwan is werkzaam als trompettist, docent 
koperen blaasinstrumenten, dirigent, arrangeur 
voor blaasorkesten, muzikaal adviseur en 
bandcoach. Als trompettist heeft hij gespeeld in 
onder andere Australië, België, Canada, 

Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Israël, Italië, 
Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Rusland, Spanje, Suriname, Zuid-Afrika 
en Zweden. In 2010 werkte hij gedurende twee weken als 
gastdocent/dirigent bij de Surinaamse Militair Kapel in Paramaribo, 
de nationale militaire kapel van Suriname. Van 2001-2012 was Iwan 
als solo-/1e trompettist en vaste arrangeur werkzaam bij het 

http://www.hovius.net/
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Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Binnen dit orkest 
speelde hij tevens vijf jaar in de bigband en leidde hij acht jaar het 
door hem opgerichte koperkwintet. Gedurende vijf  jaar was Iwan 
leider en vaste arrangeur van het door hem opgezette combo. Behalve 
aan Harmonie Voorschoten is Iwan momenteel verbonden aan Adest 
Musica Sassenheim, St. Cecilia Voorhout en Excelsior Noordwijk. 
 
Wim Loef kreeg zijn eerste orgellessen 
bij Ben van Oosten. Daarna studeerde 
hij achtereenvolgens bij Arie J. Keijzer 
en Gerard Akkerhuis met als afsluiting 
het behalen van het diploma Staats-
examen-B voor orgel. Daarna behaalde 
hij de diploma’s Kerkmuziek en 
Uitvoerend Musicus Orgel bij Leo van 
Doeselaar aan het Haags conservatorium. Hierna volgde hij 
improvisatielessen bij Cor Ardesch te Dordrecht. Hij is organist 
geweest in Den Haag, Voorburg en Delft. Sinds november 2013 is hij 
cantor-organist van de Oude Kerk te Voorburg. Als cantor is hij 
werkzaam in de Vierhovenkerk te Delft. Verder werkt hij als dirigent 
projectmatig met verschillende koren en verleent hij – als begeleider – 
medewerking aan CD-opnames en concerten. 
 
Nelleke de Vries speelt al piano vanaf haar 
achtste jaar. Vanaf haar achttiende geeft zij 
pianolessen. Haar opleiding heeft ze gevolgd aan 
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, 
waar zij les kreeg van docent Huges. Hier heeft 
zij haar diploma docente gehaald. Al snel werd 
zij begeleidingspianiste bij verschillende solisten 
en verenigingen. De laatste jaren is zij 
regelmatig de vaste begeleider van Henny Hup, 
fluitist. Inmiddels heeft zij diverse directiediploma’s gehaald en valt 
zij in als dirigent voor het Kamerkoor en Harmonie Voorschoten en 
dirigeert zij een koperensemble. Momenteel  houdt zij zich vooral 
bezig met de lespraktijk en speelt ze in het salonorkest Nescapade. 



 6 

Muzikanten 
Dwarsfluit: Trudy Baptiste (tevens piccolo), Ria Giezen, 

Shanna Hansen, Petra Lempke, Rianne Smeets en 
Willy Spaan 

Klarinet: Volkert Beekman, Sandra Brussee, Gerrie 
Demkes, Karin Hoogstraten, Wil de Jong, Hans 
Overweg en Jolanda Sieders 

Basklarinet: Werner Hendriks 
Altsaxofoon: Rob Hendriks, Ronald Koek en Elsemieke Koole 
Tenorsaxofoon: Jan Melse, Lydia Melse en Corrie van der Meij 
Baritonsaxofoon: Jacqueline Stakenburg 
Trompet: Marc Boel, Robin Menning en Jo Meijs 
Hoorn: Mary van der Hulst 
Trombone: Maria Al, Rutger van der Beek, Corine van 

Hemert en Daphne de Wit 
Bariton: Rina van den Berg, Liselotte Koole, Bart van der 

Ploeg en Evert de Vries 
Bas: Leen Giezen en Eric van Hemert 
Slagwerk: Daan Stakenburg (drums) Franc Straetemans 

(melodisch slagwerk) en Nelleke de Vries 
(pauken) 

 
Zangers 
Sopranen: Caroline Brasjen, Caro Brumsen, Amanda 

Drabbe, Margriet van der Geest, Margriet 
Hinloopen, Ineke van Kempen, Els Koek, Marjan 
van Leeuwen, Ruth Paalder, Marieke Schiltmans, 
Lineke Stoop en Nelleke de Vries 

Alten: Karin van Ee, Els Hoogendoorn, Willy Huijding, 
Marrie Kardol, Anja van der Krogt, Hanny van 
Leeuwen, Willy Meijer, Tineke van Oosten, 
Annie Paalder, Yvonne Paalder en Mary de Vries  

Tenoren: Gerard Brasjen, Anton Ehren, Piet Hopman, 
Martin de Jong, André Meijer en Jaap-Willem 
Westhoek 

Bassen: Jaap Hinloopen, Erik Jansen, Gerwin Paalder, 
Dirk Stolk en Jan Stolk 
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25 jaar Harmonie Voorschoten 
Harmonie Voorschoten is opgericht op 8 juni 1989 omdat er behoefte 
was aan een orkest waarbij men uitsluitend in concertformatie (dus 
niet marcherend op straat) kon spelen. De repetities begonnen met een 
kleine groep muzikanten in september van dat jaar onder leiding van 
André Vulperhorst. Het eerste concert vond begin 1990 plaats in 
verzorgingstehuis Adegeest. Kort daarna volgde een concert in het 
Cultureel Centrum. Dit was meteen al zo’n succes dat besloten werd 
om jaarlijks een voorjaarsconcert te organiseren. De harmonie bleef 
niet onopgemerkt in Voorschoten, het ledental nam snel toe en er 
kwamen steeds meer verzoeken om optredens te verzorgen. Zo werd 
het bestaansrecht al snel bewezen.  
 
Na ongeveer twee jaar werd gestart met een professioneel 
lesprogramma en werd het leerlingenorkest opgericht. Zowel kinderen 
als volwassenen kunnen lessen volgen en na ongeveer een jaar 
meespelen in het leerlingenorkest. Omdat het belangrijk is om snel te 
leren samenspelen heeft de harmonie sinds een paar jaar een 
opstaporkest, de muziek is eenvoudig en een leerling kan al na een 
aantal maanden muziekles meespelen. Momenteel staat het orkest 
onder leiding van Iwan Wiering en het opstaporkest onder leiding van 
Nelleke de Vries. 
 
De harmonie heeft zich op muzikaal gebied in de loop der jaren tot 
een hoog niveau ontwikkeld en heeft een gevarieerd repertoire 
opgebouwd: marsmuziek, klassiek, pop, film- en musicalmuziek, 
swing, jazz en speciaal voor harmonieorkesten gearrangeerde muziek; 
het repertoire is onuitputtelijk. 
 
Harmonie Voorschoten is een vereniging waar een goede sfeer heerst 
en waar de leden veel voldoening halen uit het samenwerken aan een 
aantrekkelijk muziekrepertoire. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
de harmonie een gezonde toekomst tegemoet gaat met leuke optredens 
binnen en buiten Voorschoten. 
 
Meer informatie: 

x e-mail: info@harmonievoorschoten.nl 
x of via: www.harmonievoorschoten.nl 

mailto:voorschotenskamerkoor@ziggo.nl
http://www.harmonievoorschoten.nl/
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40 jaar Voorschotens Kamerkoor  
Het Voorschotens Kamerkoor werd op l juni 1974 opgericht. Was het 
aanvankelijk de opzet om kerkdiensten met zang op te luisteren, later 
is ons koor zich gaan richten op het geven van concerten.  
 
Tot l september 1990 stond het Voorschotens Kamerkoor onder 
leiding van Rita Eriks; daarna werd het stokje doorgegeven aan de 
huidige dirigent Nico Philipp Hovius. Onder zijn leiding zijn we ook 
grotere werken gaan uitvoeren, waaronder het Requiem van Duruflé 
en de Petite Messe Solennelle van Rossini.  
 
Hoogtepunten waren de uitvoering van de Carmina Burana van Orff 
in de voormalige Zilverfabriek, de met indrukwekkende filmbeelden 
ondersteunde uitvoering van The armed man van Jenkins [een concert 
waaraan diverse muzikanten uit Voorschoten en omgeving hun 
medewerking verleenden], en anderhalf jaar geleden een prachtig 
concert in samenwerking met RBO Sinfonia met Cantate 21 (Ich hatte 
viel Bekümmernis) van Bach en het Requiem van Mozart. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
voor kamerkoren vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. Ook 
vanmiddag is dat het geval. 
 
Ons koor telt nu ruim dertig leden. Geregeld komen binnen het koor 
plaatsen vrij. Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op:  

x telefoon: 06-18449102 (contactpersoon Els Koek) 
x e-mail: info@voorschotenskamerkoor.nl 
x of via: www.voorschotenskamerkoor.nl 

 
U kunt ons en onze uitvoeringen ook ondersteunen door bijvoorbeeld 
voor € 28 per jaar donateur te worden. In ruil daarvoor houden wij u 
op de hoogte over onze programma’s en bieden wij u vrije toegang tot 
één van onze concerten. Meer informatie over het donateurschap treft 
u aan op onze website. 
 

mailto:voorschotenskamerkoor@ziggo.nl
http://www.voorschotenskamerkoor.nl/
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Blok 1  Keltisch 
 
Lord of the dance, arr. Richard Saucedo 
Lord of the Dance is een wereldberoemde Ierse dansshow, opgestart 
in 1996 door Michael Flatley die de choreograaf achter Riverdance is. 
Lord of the Dance ging in wereldpremière op 2 juli 1996 in het Point 
Theatre in de Ierse hoofdstad Dublin. De muziek is geschreven door 
Ronan Hardiman. Richard Saucedo maakte een arrangement voor 
harmonieorkest. 
 
 
A Gaelic Blessing, John Rutter 
John Rutter schreef dit stuk in 1978 ter afscheid van een koordirigent 
van de First United Methodist Church in Omaha (VS). Vooral in 
Angelsaksische landen wordt het dikwijls uitgevoerd bij doopdiensten, 
bruiloften en begrafenissen. 
 
Deep peace to you, deep peace of the quiet earth to you, 
deep peace of the shining stars to you, deep peace of the night to you. 
Moon and stars put their healing light on you. 
Deep peace of Christ, the light of the world to you.  
 
  
Blok 2  Grote werken 
 
The Lord of the Rings, Johan de Meij arr. Paul Lavender 
The Lord of the Rings, ook wel bekend als symfonie nr. 1 geschreven 
door Johan De Meij,  is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van 
J.R.R. Tolkien, dat sinds de verschijning in 1955 door miljoenen 
mensen over de gehele wereld is gelezen. Paul Lavender bewerkte het 
stuk zodat het speelbaar werd voor de meeste harmonieorkesten, en 
bracht ook de duur van het stuk terug van 45 naar circa elf minuten 
zonder afbreuk te doen aan het karakter van het stuk. 
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Nico Hovius  twee delen uit Il Cantico del Sole 
Nico Hovius schreef in 2002 deze muziek op de tekst van het 
‘Zonnelied’, een gebed uit de rooms-katholieke traditie geschreven 
door Franciscus van Assisi rond 1225. 
  

x Laudato sie, mi Signore 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig 
wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij 
gekroond. 
 

x Altissimo 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig 
uw naam te noemen. 

 
 
Pacific dreams, Jacob de Haan 
Dit stuk vertelt het verhaal van Miguel, een rondreizend componist uit 
Spanje. Rondzwervend in Australië, ontdekt hij op een markt in 
Sydney een afbeelding van een palmenstrand in de Stille Oceaan. Hij 
wordt overspoeld door ideeën voor een nieuw muziekstuk. In het 
begin van dit stuk hoor je de overweldigende indruk die de wereldstad 
Sydney op Miguel maakt, gevolgd door een stukje Rockmuziek, dat 
door een band op een pleintje wordt gespeeld. Daarna een treurig 
middenstuk, waarin Miguel op zijn hotelkamer eenzaam verlangt naar 
de Stille Oceaan. In het laatste deel maakt Miguel een tochtje op de 
boot en in gedachten vaart hij door naar Hawaï, of zal hij toch maar 
weer naar de vertrouwde bolero uit Spanje terugkeren? De skyline van 
Sydney brengt hem echter terug in de realiteit.  
 
 
Blok 3  Klassiek 
 
Johannes Brahms zes delen uit Liebeslieder 
De teksten van de Liebeslieder komen uit Polydora, een liedboek met 
wereldpoëzie van G.F. Daumer. De zettingen van Brahms op deze 

http://nl.ask.com/wiki/Gebed?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Rooms-katholiek?qsrc=3044&lang=nl
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liederen zijn stuk voor stuk romantisch. Het is een ode aan de ‘koning 
van de wals’ Johan Strauss, waarvoor Brahms grote waardering had. 

x Am Gesteine rauscht die Flut (nr.2) 
Tegen de rotsen bruist de stroom, heftig voortgedreven; 
wie daar niet weet te verlangen, leert het onder het liefdesspel. 
 

x Wenn so lind dein Auge mir und so lieblich schauet (nr.8) 
Als jouw ogen mij zo zacht en lief aankijken, vlucht elk restje 
droefheid, dat in mij opkomt. Laat de schone gloed van deze 
liefde niet verkommeren. Nooit zal een ander jou zo trouw 
liefhebben als ik. 
 

x Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten (nr.11) 
Nee, je kunt het de mensen niet naar de zin maken; alles weten 
ze zo venijnig uit te leggen! Ben ik opgewekt, dan volg ik 
nutteloze driften; ben ik stil, dan heet het dat ik verdwaasd van 
liefde ben. 
 

x Schlosser auf! (nr.12) 
Kom slotenmakers en maak sloten zonder tal, 
want ik wil al die hatelijke muilen sluiten! 
 

x Ein dunkeler Schacht ist Liebe (nr.16) 
Liefde is een donkere schacht, een hoogst gevaarlijke put;  
daar viel ik in, ik dwaas, kan horen noch zien, kan slechts 
denken aan mijn geluk, slechts kreunen in mijn smart.  
 

x Es bebet das Gesträuche (nr.18) 
Het struikgewas trilt, een vogeltje streek erlangs toen het voorbij 
vloog. Zo ook trilt mijn ziel, bevangen door liefde, lust en leed, 
wanneer zij aan jou denkt. 

 
   
Michel Magne  Cent mille Chansons 
Eddy Marnay en Michel Magne schreven dit lied (100.000 liederen) 
voor de (gedeelde) songfestivalwinnares Frida Boccara, dat in ons 



 12 

land in 1969 de top 20 van de hitlijst bereikte. Het arrangement voor 
harmonie en koor is gemaakt door Foster en Hovius. 
 
Il y aura cent mille chansons, quand viendra le temps des cent mille 
saisons; Cent mille amoureux, pareils à nous deux, dans le lit tout 
bleu de la terre. 
Cent mille chansons rien qu'à nous, cent mille horizons devant nous 
Partagés de bonheur, tout étalé de nos cœurs 
Et des châteaux insensés, et des bateaux étoilés, 
Et des étoiles oubliées, et tes yeux et mes yeux dans un océan d'amour. 
 
Il y aura cent mille chansons, quand viendra le temps des cent mille 
saisons ; Cent mille maisons, gravées à ton nom, parmi les moissons 
de la terre. 
Cent mille chansons rien qu'à nous, cent mille horizons devant nous 
Partagés de bonheur, tout étalé de nos cœurs 
Et des pays reconnus, et des forêts éperdues, Et des chagrins 
défendus, et tes yeux et mes yeux dans un océan d'amour. 
 
 
The Ludlows, arr. Sean O’Loughlin 
‘The Ludlows’ is een thema uit de film ’Legends of the Fall’, een 
verfilming uit 1994 van het gelijknamige boek van Jim Harrison. 
Indianen, politiek, jaloezie en de Amerikaanse burgeroorlog vormen 
de achtergrond voor deze boeiende film, die alleen vanwege de 
muziek van componist James Horner al het kijken waard is! 
 
 
Blok 4  Amerikaans 
 
Think, Aretha Franklin arr. Marcel Saurer 
The Queen Of Soul, zelf aan de piano, zingt over vrijheid en respect 
voor vrouwen. Het lied is geschreven naar aanleiding van de moord op 
Martin Luther King. In 1980 zong Aretha Franklin het nummer tevens 
in de Blues Brothers-film, waarin zij zelf een rol speelde. 
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George Gershwin delen uit Porgy and Bess 
Porgy and Bess is een opera, in 1935 gecomponeerd door George 
Gershwin, op een libretto van DuBose Heyward en zijn broer Ira 
Gershwin, naar de novelle 'Porgy' van Dorothy Hartzell Heyward en 
DuBose Heyward uit 1927. De opera was de ultieme poging van 
George Gershwin om erkenning te vinden als componist van klassieke 
muziek. De opera is na de dood van Gershwin populairder geworden. 
Toch wordt het werk weinig opgevoerd, mede doordat het moeilijk is 
om een goede bezetting bij elkaar te krijgen van zwarte operazangers. 
Gershwin heeft namelijk testamentair bepaald dat alleen zwarte 
mensen de opera mogen opvoeren. Wel worden diverse stukken uit de 
opera nog steeds regelmatig uitgevoerd in jazzbewerkingen.  

Vanmiddag drie delen: ‘Summertime’, ‘I got plenty of nothing’ en ‘O 
Lord, I am on my way’. 
 
 
Soul Bossanova, arr. Masato Myokoin 
Jazzcomponist en bandleader Quincy Jones vertelde ooit zelf dat hij 
deze swingende hit in 1962 in slechts twintig minuten componeerde. 
Uiteraard niet wetende dat dit nummer vele generaties lang tot de 
verbeelding zou blijven spreken. Soul Bossanova is voor de meeste 
mensen bekend als soundtrack bij de Austin Powers-films. 
 
 
Stephan Schwartz When you believe 
When You Believe is bekend geworden door de vertolking door 
Mariah Carey en Whitney Houston. Het lied is in 1998 geschreven 
door Stephen Schwartz voor de film The Prince of Egypt over het 
leven van Mozes en de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. 
 
Many nights we've prayed 
With no hope anyone could hear. 
In our hearts a hopeful song 
we barely understood. 
 

Vele nachten hebben we gebeden 
zonder het bewijs dat iemand ons 
kon horen. In ons hart hadden we 
een lied vol hoop dat we 
nauwelijks begrepen. 

  

http://nl.ask.com/wiki/Opera_(muziek)?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/George_Gershwin?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/George_Gershwin?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Libretto?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Ira_Gershwin?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Ira_Gershwin?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/1927?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Componist?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Klassieke_muziek?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Klassieke_muziek?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Testament_(akte)?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.ask.com/wiki/Jazz?qsrc=3044&lang=nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Austin_Powers
http://www.ask.com/wiki/Mariah_Carey?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Whitney_Houston?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Stephen_Schwartz_(composer)?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/The_Prince_of_Egypt?qsrc=3044
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Now we are not afraid 
Although we know there's much 
to fear. 
We were moving mountains 
long before we knew we could. 
 

Nu zijn we niet meer bang 
Hoewel we weten dat er veel is 
om bang voor te zijn. We konden 
bergen verzetten, lang voordat we 
wisten dat we dat konden. 

There can be miracles when you 
believe. 
Though hope is frail, it's hard to 
kill. 
Who knows what miracles you 
can achieve 
When you believe. 
Somehow you will, 
You will when you believe. 
 

Wonderen kunnen bestaan als je 
gelooft 
Hoewel hoop breekbaar is, is het 
moeilijk te vernietigen. Wie weet 
welke wonderen je tot stand kunt 
brengen. Als je gelooft, zal het je 
op de een of andere manier 
lukken 
Je kunt het als je gelooft 

In this time of fear, 
When prayer so often proved in 
vain, 
Hope seemed like the summer 
birds so swiftly flown away. 
 
But now I'm standing here 
With heart so full I can't explain 
Seeking faith and speaking words 
I never thought I'd say. 

In deze tijd van angst, als 
gebeden zo vaak zonder resultaat 
blijken. 
Hoop lijkt als de vogels in de 
zomer die snel zijn weggevlogen. 
 
Toch sta ik hier nu met mijn hart 
zo vol dat ik het niet kan 
begrijpen. Ik zoek naar 
vertrouwen en ik spreek woorden, 
waarvan ik nooit had gedacht dat 
ik ze zou uitspreken. 
 

Hebreeuwse tekst uit Exodus 15 
(na de passage van het joodse 
volk door de Rode Zee) 

Ik wil zingen voor de Heer 
Zijn macht en majesteit zijn groot 
Wie onder de goden is uw gelijke 
Heer? Wie is uw gelijke, zo 
ontzagwekkend en heilig? 
U bevrijdde dit volk en ging het 
liefdevol voor. Ik wil zingen! 
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Volgend optreden Voorschotens Kamerkoor 
Kerstconcert op vrijdag 19 december 2014 (aanvang 20.00 uur) in de 
Oude Kerk in Voorburg; toegang: € 10,00. 
 
 
DE BLOEMEN ZIJN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR 

 

BLOEMENSPECIALIST JAN 
 

STANDPLAATS  
HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 

 
donderdag, vrijdag en zaterdag 

 
VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN 

OF PLANTEN 
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