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Op deze Cd wordt door het Gelegenheidskoor Krabbendijke Paasliederen
gezongen. Het koor komt één keer per jaar bijeen om na vier à vijf repetities
een Cd op te nemen en af te sluiten met een tweetal uitvoeringen.
Het ledenaantal ligt tussen de 140 en 175 leden die voornamelijk uit
Krabbendijke en directe omstreken afkomstig zijn.
Het koor wordt gekenmerkt door het enthousiasme van de leden, waardoor
binnen korte tijd een ‘Cd-waardig’ programma kan worden opgenomen!
Ook ditmaal willen we alle leden via deze weg nogmaals bedanken voor de
inzet, het fijne samenzijn en natuurlijk het resultaat!
Wilma, Jan en Martin
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Psalmen en liederen met het thema: ‘natuur’. Het koor komt één keer per jaar bijeen
om na vier à vijf repetities een Cd op te nemen en af te sluiten met een tweetal uitvoeringen. Het ledenaantal ligt tussen de 140 en 175 leden die voornamelijk uit
Krabbendijke en directe omstreken afkomstig zijn.
Het koor wordt gekenmerkt door het enthousiasme van de leden, waardoor binnen
korte tijd een ‘Cd-waardig’ programma kan worden opgenomen!
Ook ditmaal willen we alle leden via deze weg nogmaals bedanken voor de inzet,
het fijne samenzijn en natuurlijk het resultaat!
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‘O, stille zondagmorgen’, opnieuw een Cd waarop gezongen wordt door het
Gelegenheidskoor Krabbendijke. Één keer per jaar komt een groep zangers en zangeressen
uit Krabbendijke en omgeving bij elkaar om samen te repeteren. Ieder jaar wordt gekozen
voor een thema, dit keer voor bekende gezangen. Na 6 keer repeteren wordt een Cd opgenomen met medewerking van verschillende instrumentalisten, mede door het enorme
enthousiasme van de leden is dit mogelijk.
Dit keer waren we met ongeveer 160 personen. Het geheel wordt afgesloten met een drietal zangavonden voor verschillende doelen. Via deze weg willen we onze gewaardeerde
koorleden nogmaals hartelijk bedanken voor de enorme inzet en de goede harmonie onder
elkaar die we opnieuw hebben ondervonden de afgelopen weken. Hopelijk mag het geringe
werk wat we samen mogen doen bovenal strekken tot Hem wie alle lof en eer toekomt
zoals we deze Cd besluiten: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen’
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o.l.v. Jan Luteijn - Martin Weststrate, orgel - Wilhelm Groenendijk, trompet

‘Wees mijn Leidsman’, opnieuw een Cd waarop wordt
gezongen door het Gelegenheidskoor Krabbendijke.
Eén keer per jaar komt het koor bijeen om samen te repeteren,
een Cd op te nemen, gevolgd door enkele uitvoeringen voor goede doelen.
Mede door het enorme enthousiasme van de leden was het in korte tijd
weer mogelijk om deze 7e Cd op te nemen.
Deze keer waren we wederom met ongeveer 160 personen.
Via deze weg willen we onze koorleden nogmaals hartelijk bedanken voor
de enorme inzet en de fijne sfeer onder elkaar!
We hopen dat de inhoud van de psalmen en liederen
gezegend worden.

"MXBU
"EFNIFFGU
3

0TUJMMF
[POEBH
NPSHFO

an

‘Alles wisselt op Zijn wenken’, opnieuw een Cd waarop word gezongen door
het Gelegenheidskoor Krabbendijke . Eén keer per jaar komt het koor bijeen om samen te
repeteren, een Cd op te nemen, gevolgd door enkele uitvoeringen voor goede doelen. Vooral
door de enorme inzet van de leden was het in korte tijd weer mogelijk om deze 8e Cd op
te nemen. Deze keer deden zo’n 180 enthousiaste leden mee. Via deze weg willen we onze
koorleden nogmaals hartelijk bedanken voor de enorme inzet en de fijne sfeer onder elkaar!
We hopen dat de inhoud van de psalmen en liederen gezegend mag worden.

Leidsm

Psalm 72 : 11
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.
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Alles wisselt
op Zijn wenken
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