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11.15 uur: Plechtige Eucharistieviering
In de R.K. Kerk van de HH. Cyriacus en Franciscus,
Grote Noord 17, waarbij ~gr. Bär, o.s.b. en vicaris
generaal van de bisschop van Rotterdam, voor zal gaan.
Uit te voeren mis: De dubbelkorige "GREGORIUSMIS" van
Lourens Stuifbergen. Daarbij komt het Latijnse gedeelte
voor reken i ng van he t vocaa 1 ensemb Ie "VOCOZA" u i t Amsterdam o. I.v. Frank Hameleers
~n wordt het Nederlands gedeelte gezongen door het
"VOCAAL ENSEMBLE WEESP", o.l.v. Gerard van Amstel.
José van Putten
Frank Hameleers
Peter Kooy
Instrumentalisten
Paul Hameleers

- sopraan
-

tenor

- bas
- studenten Afdams conserv.
- algehele leiding

plechtige
I
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I Deus meus in te confido

WELKOM EN INLEIDING OP THEMA
GEBED OM VERGEVING
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
afte~:

~~ doe~ e~ Late~

in hotel-restaurant Petit Nord, Kleine Noord 53-55

doo~ m~j~ -6chutd, dOM ~j~ -6chutd
dOM ~j~ gMte -6chutd.
VaMom -6meek ~k de he~ge M~a, a1~jd maagd,
afte e~gele~ e~ h~ge~
e~ U b~o edeN.l en zw.,teN.l
voo~ m~j te b~dde~ tot de He~ o~ze God.

14.30 uur: Jubileumconcert
in de Oosterkerk, Grote Oost naast 58, waarbij de
volgende koren optreden:

- AD-HOC-ENSEMBLE uit Utrecht, o.l.v. Louis Coenen;
in januari j.l. benoemd tot muzikaal-adviseur van
onze Bond.
(Programma: zie blz. 25)

aansluitend: Receptie
eveneens in de Oosterkerk.
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Ik bet{jd voo~ de atmach~ge God
U afte~
dat ~k gezo~~gd heb
~~ woo~d e~ gedachte
e~ voo~

13.00 uur: Lunch

- "HOOFDSTADKOOR" uit Amsterdam, o.l.v. Kees de Wijs.
Dit is het koor van de vorig jaar overleden musicus
Jan de Hoog, die tevens onze muzikaal-adviseur was.

de weg, waarhe i d en

leven. Wij zoeken naar leven.
Naar U zijn wij op zoek.
Laat ons niet alleen gaan;
wij vertrouwen op U.
Weest onze gids op uw weg.

non erubescam.
Vias meas Domine demonstra
mihi, et semitas tuas edoce
me.

(Misteksten: zie blz. 15)

- ZANGKOREN "DEO SACRUM" uit Poeldijk, o.l.v. Jos Vranken,
muzikaal adviseur van onze Bond.

eucharistieviering

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

:~: ,-::t-fe-rm-u,

KYRI E
Ky ri e el e i son
Christe eleison
Kyrie eleison

L

~

wees ons-l

nabij. Gij zijt barmharti:j'
Een vader, die vergeven kan,

_ ontferm U.
-
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