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Programma 
 
Zaterdag 22 Januari D.V.  
Aanvang 19.30 uur. 
 
Thema:  Musiceren voor Lesbos.  
Collecte voor Lesbos:  
De collecte is bestemd voor het vluchtelingenkamp in Lesbos. We hopen 
in februari met een team van zes meiden af te reizen om daar een weekje 
praktische hulp te verlenen.  
Helpt u ons helpen?  

U kunt doneren via de website: www.doneervoorlesbos.nl 
Of door de onderstaande QR-code te scannen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk bedankt namens Team Lesbos.  
 
 
Sprekers: Dhr Bolle, Dhr Verweij, Justine Stouten 
 
Medewerking verlenen:  
 
Anne-Marith Boone, Piano 
Annemiek Bolle, Orgel 
Corianne Verweij, Harp 
Duo Hoekman, Orgel & Zang  
Fleur Verweij, Zang 

 

 

Het geld wordt besteed aan 
levensmiddelen en andere 
basisbehoeften. 
 

http://www.doneervoorlesbos.nl/
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PROGRAMMA  

Thema : Musiceren voor Lesbos 
 
1. INTRO door Anne-Marith Boone  
- 10000 reasons  

 
2. Samenzang John en Fleur Psalm 146 vers 1 en 3  
Prijs den Heer' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den Heer', zijn God. 
 

3. Opening door dhr. Bolle  
 
4. Intermezzo door Anne-Marith Boone  
- Danza in re minore 

- Oceans  
 

5.   Duo Hoekman  
- Psalm 100: 1, 3 en 4 

- Heer, U bent mijn leven 

- Rijst op, rijst op voor Jezus 
 

6. Samenspel Annemiek en Corianne  
- Abba Vader   

- Geprezen zij de Heer 

 
 

7. Presentatie Lesbos door Justine Stouten  
 
8.  Zang: Fleur 
-  Zouden wij ook eenmaal komen 

 
9.  Corianne Verweij, harp 
- Passacaglia  

 
10. Duo Hoekman  
-  In Gods overwinning 

-  Psalm 103: 1 en 11 
 

11. Sluiting door dhr. Verweij met aansluitend slotlied.  
 

12.  Slotlied John en Fleur Wat de toekomst brengen moge  
 
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!. 
 
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 de hemel kom. 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len,  
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land. 
 


