
 
 

 St. Ceciliafeest 2018:  

Vier Evangelistenkoren laten zich horen!  
Lunchconcert 25 november 2018, 12:30-13:30 

(deurcollecte na afloop) 
 
 

 



 
Alle4 
Het jongste koor van onze parochie is het kinder-project-koor Alle4. Dit 
kinder-project-koor bestaat uit ongeveer 15 kinderen in de 
basisschoolleeftijd en zingt sinds kerst 2017 ongeveer 4 keer per jaar in een 
viering op een van de vier locaties; vooralsnog vooral in de Ars en in de MED. 
Ze zijn heel enthousiast en dat willen ze u vanmiddag graag laten horen! 
Voor meer informatie: marianbosch1976@gmail.com  
 
Alle4 zingt vandaag: 

 Nu nog (W. Blank) 

 Brood en wijn (A. Dopmeijer / M. van der Ouderaa) 

 Er is altijd plaats voor jou (R. Schröder, M. Busser, M.& L. Zimmer) 

 Kleuren (M. Zimmer) 
 
 
VocAnimo 
VocAnimo werd ruim vijftig jaar geleden opgericht als het Fatima (Jongeren) 
Koor in de toenmalige parochie O.L.Vrouw van Fatima. Van meet af aan heeft 
het koor thematische vieringen verzorgd, met eigen repertoire en voor de 
gelegenheden samengestelde liturgieboekjes. Het koor is inmiddels 
uitgegroeid tot een bijna dertig leden tellend middenkoor, dat overigens nog 
steeds ruimte biedt voor jonge leden. VocAnimo zingt doorgaans op de 
tweede zondag van de maand in de H.Familiekerk en op de vierde zondag van 
de maand in het HMC Westeinde. Met bijna jaarlijkse frequentie verzorgt het 
koor kerstconcerten en neemt het deel aan eenmalige, bijzondere projecten. 
Evenals dit jaar zal het koor in 2019 een bijdrage leveren aan een 
korenfestival in The International School of The Hague. Een succesvol project 
was een eigentijdse bewerking van de Matteüs Passie, die in voorgaande 
jaren meerdere keren werd uitgevoerd.  
Voor meer informatie: www.vocanimo.nl 
 
VocAnimo zingt vandaag: 

 Ik zal er zijn (R.Pes) 

 Die mij droeg (H.Oosterhuis/T.Löwenthal) 

 Still my soul be still (K.Getty/S.Townend/J.Koerts) 

 Hallelujah (L.Cohen/R.Emerson) 
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Deo Sacrum 
Deo Sacrum is een gemengdkoor sinds 1963. Daarvoor bestond het koor 
alleen uit heren, ongeveer vanaf het jaar 1900, in het voormalige 
tuindersdorp Loosduinen. In onze statige 134 jaar oude kerk , gebouwd door 
de architect E. J. Margry in 1881, met een prachtig gerestaureerd interieur, 
klinken op zon- en feestdagen onze gezangen, zowel Nederlands als Latijn 
met ondersteuning van het orgel, gebouwd in 1903 door de orgelbouwer M. 
Maarschalkerweerd. Het koor Deo Sacrum bestaat uit 39 koorleden, 24 
dames en 15 heren. De leeftijd van de koorleden ligt tussen de 18 en 87 jaar. 
Het koor zingt met enige regelmaat ook als dames of herenkoor apart. Het 
gemengdkoor zingt op de 2de en 4de zondag van de maand om 10.00 uur in 
de parochiekerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 te Loosduinen. Eens per 
maand zingt het herenkoor Gregoriaans. 
Voor meer informatie: http://www.koordeosacrum.nl/  
 
Deo Sacrum zingt vandaag: 

 Psalm 150 (Albert De Klerk) 

 Verleih Uns Frieden (Felix Mendelsohn) 

 Lead Me Lord (Samuel Sebastian Wesley) 
 
Connection 
Connection is een koor met ongeveer 25 enthousiaste leden in de leeftijd van 
20-45 jaar. We repeteren elke dinsdagavond in de Pastoor van Ars kerk in 
Den Haag en verzorgen daar iedere maand een viering (tweede zondag). 
Je kunt ons niet alleen daar tegenkomen, maar ook op andere plekken: we 
doen ieder jaar mee aan (zang)activiteiten, zoals festivals of we gaan op 
koorweekend. We zijn een gezellig koor en zingen een divers repertoire: van 
liturgisch tot pop, van éénstemmig tot vierstemmig. Onze naam staat voor 
verbinding. Verbinding tussen muziek en de mensen. Verbinding tussen God 
en de mensen. De kracht die muziek heeft in die verbinding. En de verbinding 
tussen mensen onderling. Muziek schept een band!  
Voor meer informatie: www.koorconnection.nl  
 
Connection zingt vandaag 

 Veni Creator Spiritus (N. Becker) 

 A Clare Benediction (J. Rutter) 

 How deep is your love (C. Gerlitz) 

 Ubi Caritas (O. Gjeilo)  
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Gezamenlijk lied:  Ride the morning winds  
(tekst Grace Hawthorne, muziek Tom Fettke)  
 
A frightening place, this world of ours.  
The frantic pace of changing powers,  
where no one plays familiar roles.  
But in these days one promise holds.   
 
Refrein:  
I can ride the morning winds and You are there, Lord, You are there.  
I can sail the widest seas and You are there, You are there.  
I can find the darkest, darkest night and You are there.  
O Lord, I can never be lost from You.  
 
Please search me now and know my heart.  
Then show me how to do my part,  
to walk the way You’d have me go.  
And if I stray, Lord, I still know.    Refr. 
 
 
Vertaling liedtekst: 
We leven in een beangstigende wereld. In het ritme van macht die overgaat,  
speelt niemand een vertrouwde rol. In deze jachtige dagen blijft één belofte 
overeind. 
 

De ochtendwind voert mij mee en daar bent U God.  
Ik kan de diepste zeeën bevaren en daar bent U.  
Ik kan de donkerste, donkerste nacht doorleven en daar bent U.  
O Heer, ik kan nooit van U verloren zijn. 

 
Doorzoek en ken mijn hart, laat me zien hoe ik mijn deel kan doen,  
hoe ik Uw pad kan volgen. In mijn dwalingen bent U nog steeds aanwezig. 
 

 
We willen iedereen die ons heeft geholpen bij de organisatie van dit 
gezamenlijke Ceciliafeest heel hartelijk bedanken! Er is een deurcollecte na 
afloop als tegemoetkoming in de onkosten. Van harte aanbevolen! 


