
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Veranda's 
-Tuinkassen 
-Tuinmeubelen  

 

Bezoek onze proefopstelling bij Huyskweker Stouten. Adres: Oudendijk 1a Oosterland. T 06-13018162 

 

  
  HERVORMDE KERK 

STAVENISSE 

JONGERENKOOR MATTHANJA 
O.L.V.  JOLANDA VAN DE WEGE 

 
KINDERKOOR STAVENISSE 

O.L.V. JOLANDA VAN DE WEGE 
 

ARS MUSICA 
O.L.V. PAUL HEIJBOER 

D.V. ZATERDAG 12 MEI 

Gerhard Murre – Orgel 

Leander Potappel – Piano 

Algehele leiding: ds. M. A. Post  

Concert 

Collecte t.b.v. restauratie van de kerk  

Aanvang: 19:00 
Kerk open: 18:45 

Entree: Gratis 





• Ladies indoor/outdoor bootcamp! (alleen dames)
• “More for men” indoor/outdoor bootcamp/

crossfi t! (alleen heren)
• “Bootcamp Kids” (kindergym met 

survivaltechnieken)
• “Simpel Slank” Lifestyle change programma (- 12 

kg in 12 weken)
• U  sport al  jd onder begeleiding van een 

gediplomeerd en ervaren instructrice/coach!
• Voor meer informa  e en/of aanmelden belt u: Tel: 

06- 23431134 of kijkt u eens op mijn facebooksite: 
MS- Sports & Nutri  on



              

CADEAUBON
GENIET VAN MOOI WONEN

VERFRAAI JE INTERIEUR
• Deze cadeaubon is te besteden bij een aankoop van minimaal € 100,- bij Decoplein
• Maximaal één bon te besteden per klant
• Niet geldig op afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere acties
• Actiecode: Concert restaurantie kerk Stavenisse 20180512 | Geldig t/m 30-09-2018

€ 25,-

Paasdijkweg 33 | Poortvliet | 166 619100 | www.woonboulevardpoortvliet.nl
Dinsdag-donderdag 10.00-17.30 | vrijdag 10.00-21.00 | zaterdag 10.00-17.00 | zondag en maandag gesloten

REISTIJDEN:
Rotterdam 35 min
Breda 30 min
Antwerpen 35 min

POORTVLIET
A4 afslag 26 Tholen Spijkenisse

Dordrecht

Breda
Roosendaal

Bergen op Zoom
Tholen

Goes

Vlissingen

Terneuzen

Antwerpen

Middelburg

Zierikzee

De mooiste
decoraties bij

Decoplein

Molenpad 4, 4696 BP  Stavenisse | tel. 0166-697438
www.begrafenisverzorgingdorst.nl
(Wij verzorgen geen crematies.)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

U mag vrijblijvend informatie  
of een wilsbeschikking aanvragen.

We willen Begrafenisverzorging Dorst hartelijk dank zeggen voor het sponsoren en 
verzorgen van het programmaboekje.

Kerkstraat 15  
4696CD Stavenisse      
Tel: 0166-692470 
Mob: 06-46024576 
E-mail: famderijke@t-mobilethuis.nl 
 

 Verhuur van klein materieel 
 Werkvoorbereiding en uitvoering in de infrabouw  

 



Welkom op ons koor!

Ben je tussen de 14 en 35 jaar en houd je van zingen?
Je bent van harte welkom bij ons op koor! 

We repeteren 1 keer in de twee weken op donderdagavond in ‘s-Gravenpolder. Kom gerust 
een keer meezingen om de sfeer te proeven!

De data van de repetities staan op onze website:
www.matthanja.nl

Vanavond al overtuigd?  
Op onze website staat een aanmeldingsformulier om je direct aan te melden als lid!

elkom op ons koor!

4 en 35 jaar en houd jeeeeeee van zingen?
harte welkom bij ons ooooppppppppp koor! 

n op donderdagavonddddddddd iiiiiiin ‘s-Gravenpolder. Kommmmmmmm gerust 
zingen om de sfeer te prrrrrroeoooooooo ven!
epetities staan op onze wewwwwwwwww bsite:

www.matthanja.nl

navond aaaaalllllll overtutututututututuigd? 
eldinggggggggsfsfsfsfsfsfsfsformulier ooooooooom mmmmmmm jeeeeee direct aan te melden als liiiiiid!

U bent van harte uitgenodigd op onze 
volgende uitvoering in de Grote of Maria 

Magdalena Kerk te Goes. 

De opbrengst van deze avond is ten bate van 
de Stichting ‘winst uit verlies’.

Zomerconcert



 
Kaas – Noten 

Olijven – Tapas – Olijfolie 
Wijnen  – Bonbons 

 

Tolbergcentrum 162 
4708 HK  Roosendaal 

tel.: 0165-553344 
 

Ook onderstaande bedrijven hebben deze avond mede mogelijk gemaakt: 
  

Van Haaften Sierbestrating

V.O.F. Leunis Makelaars

Bouwservice Neele

Van Rossum Fruit

Garage Smerdiek Van Loon Kaaskanjers

Overbeeke, zelfstandig adviseur 
RegioBank

Janssen Dienstverlening 
Buurtweg 8A 
4696 RV  Stavenisse

Klippel Bouw / WegenbouwVishandel Schot - van Dijke

Naast de sponsors willen we ook de volgende bedrijven / personen hartelijk 
dankzeggen:

• Jumbo voor de pakjes drinken voor de kinderen op de laatste repetitieavond
• Cannect voor het kosteloos opnemen van deze avond
• Harm van den Dikkenberg en Marcel van Eenenaam voor het stemmen van de 

piano en het orgel

Sponsors

R. Neele KlusbedrijfClaudia’s boetiek



11. Sluiting en gebed

12. Samenzang: Psalm 25 vers 2 en 6 
 (Met bovenstem)
 2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen.                                 
  Door Uw woord en Geest bekend;
  Leer mij, hoe die zijn gelegen,
  En waarheen G’ Uw treden wendt,
  Leid mij in Uw waarheid, leer
  IJv’rig mij Uw wet betrachten;
  Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
  ‘k Blijf U al den dag verwachten.

 6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
  ‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
  God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
  Leren, hoe hij wand’len moet.
  ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
  Zal hij ongestoord verwerven,
  En zijn Godgeheiligd zaad
  Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

Wij willen u bedanken voor uw komst en wensen u wel thuis.
 Wilt u de koster helpen door dit programma mee te nemen?

De kinderen zullen de kerk als eerste verlaten. Wilt u wachten met lopen totdat alle kinderen 
de kerkzaal verlaten hebben? Ouders kunnen hun kind(eren) ophalen in ‘De Schuilplaats’.

Inleiding

Als commissie kerkelijke gebouwen van de Hervormde Kerk van Stavenisse willen wij u 
en jullie hartelijk welkom heten op deze zangavond ten bate van de restauratie van onze 
kerk. Deze zangavond treden voor u op het jongerenkoor Matthánja uit ‘s Gravenpolder, het 
Samengesteld Kinderkoor Stavenisse beiden onder leiding van Jolanda van de Wege, en het 
Instrumentaal Ensemble Ars Musica o.l.v. Paul Heyboer uit Tholen. 

De eerste steen van de huidige kerk is gelegd op 15 oktober 1910, en is een geschenk van de 
Ambachtsheerlijke familie Van der Lek de Clerq. De kerk werd ingewijd op woensdag 12 juli 
1911. Na ruim 100 jaar is de kerk nodig aan restauratie toe. Een enorme grote uitgave voor de 
kerk die zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente graag willen behouden.

De totale kosten voor de restauratie bedragen €291.000. Hiervoor is er inmiddels via allerlei 
activiteiten en fondsen een bedrag van €178.000 toegezegd, waarvoor wij als gemeente erg 
dankbaar mogen zijn.  

De commissie is dan ook erg blij met het initiatief voor deze zangavond. Wij willen de 
genoemde koren en allen die hieraan hebben meegewerkt, alsook de sponsoren en iedereen 
die vanavond aanwezig is, hartelijk dank zeggen voor uw medewerking en geldelijke bijdrage.

Namens de commissie kerkelijke gebouwen, 

Rien de Graaf

Over de Hervormde kerk in Stavenisse

In 1616 is men begonnen met de bouw van de eerste kerk die eind 1617 werd 
voltooid. Het is een van de eerste kerken in Zeeland die na de Reformatie (1578) 
is gebouwd. De bouw van de kerk en het bestraten van de Voorstraat brachten 
het dorp in fi nanciële problemen (dus toen al).

De in de kerk aanwezige graftombe is een werk van de bekende beeldhouder 
Rombout Verhulst die in opdracht van de vrouw van Hieronymus van Tuyll van 
Seroorkerken, Margaretha, is vervaardigd. De dooptuin met voorlezersbank, de 
preekstoel en de kleine banken zijn afkomstig uit de oude kerk. 

Met de watersnood van 1953 heeft het water in de kerk 3.20 meter hoog gestaan, 
wat nog steeds goed zichtbaar is aan de muren. Door het zout dat in de muren is 
getrokken komt het stukwerk los, en zijn er veel bindroeden van de glas in lood 
ramen los van de muur komen te zitten.   



Programma
Gezien het karakter van deze avond, vragen we u vriendelijk om niet te applaudisseren. 

Tevens zal deze avond worden opgenomen in beeld en geluid. We verzoeken u vriendelijk om uw 
mobiele telefoon stil te zetten.

1. Intro Koorzang kinderkoor en Matthánja
 Bede om genade       -J.v.Zweden/G.J.Maas
 1.  Heere hoor ons in deez’ stonde, 
  Heere hoor ons in deez’ stonde.
  Als w’U smeken om genade,
  Als w’U smeken om genade.

 (Solo door Rhodé van Voorst)
 2.  Schenk ons Heere Uw genade,
  Schenk ons Heere Uw genade.
  Wil de zonden ons vergeven,
  Wil de zonden ons vergeven.

 3.  Doe ons leven tot Uw ere,
  Doe ons leven tot Uw ere.
  In ons spreken en ons zingen,
  In ons spreken en ons zingen.

 4.  Breng ons in Uw huis hierboven,
  Breng ons in Uw huis hierboven.
  Om daar eeuwig U te loven,
  Om daar eeuwig U te loven.
  

 
2. Opening, gebed en meditatie door ds. M.A. Post

3. Samenzang: Psalm 108 vers 1
   Mijn hart, o Hemelmajesteit,
   Is tot Uw dienst en lof bereid.
   ‘k Zal zingen voor den Opperheer;
   ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
   Gij, zachte harp, gij schelle luit,
   Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
   ‘k Zal in den dageraad ontwaken,
   En met gezang mijn God genaken.

4. Koorzang Matthánja 
 Bij U komt mijn hulp vandaan     -J.Bredewout/H.de Ruiter
  Dreigend staan de bergen voor mij, 
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Angstig roep ik Heere, red mij,
  Bij U komt mijn hulp vandaan. 

  
  Blaas bazuinen, sla de trommel.
  Speel een danklied tot eer van hem.

  Hij regeert over mens en zee en land.
  Zorgt voor ons, ieder dier of bloem of plant.
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.
  Blaas bazuinen, sla de trommel, speel een danklied tot eer van Hem.
  Zing een lofl ied tot eer van Hem, tot eer van Hem.

 Vleugels                   -H.Brouwer
  Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen doet.
  Totdat de stormwind is verdwenen, dekt Gij mij met Uwe vleugels toe.
  Heer, wil mij op Uw vleugels dragen, zoals een arend met haar jongen doet.
  Als ik vermoeid door zorg en vragen, soms niet meer weet hoe ik vliegen moet.
  Want ik roep, Heer van dood en leven ,vang mij op voordat val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.

  Heer wil mij op Uw vleugels leiden, zoals een arend met haar jongen doet.
  Onder mij steeds Uw vleug’-len  spreiden in voor, maar ook in tegenspoed.
  Want ik roep ,Heer van dood en leven , vang mij op voordat ik val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.

  Al zijn mijn vleugels lamgeslagen en vind ik vliegend niet de weg terug,
  Ik voel Uw vleugels die mij dragen, mij vergezellen in mijn vlucht,
  Mij vergezellen in mijn vlucht.
  Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op voordat ik val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.
  Zodat ik nimmer vallen zal, zodat ik nimmer vallen zal.

10. Koorzang kinderkoor en Matthánja
 Psalm 136
 1. Looft den Heer, want Hij is goed, Halleluja
  Looft Hem met een blij gemoed, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!

 2.  Die ons onder ’t leed gebukt, Halleluja
  Heeft uit ’s vijands macht gerukt, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!

 3. Geeft den God des Hemels eer, Halleluja
  Lof zij alles schepselen Heer, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!



 2.  Maar, trouwe God, Gij zijt
  Het schild, dat mij bevrijdt,
  Mijn eer, mijn vast betrouwen.
  Op U vest ik het oog; 
  Gij heft mijn hoofd omhoog,
  En doet m‘ Uw gunst aanschouwen.
  ‘k Riep God niet vrucht ’loos aan;
  Hij wil mij niet versmaan,
  In al mijn tegenheden;
  Hij zag van Sion neer,
  De woonplaats van Zijn eer,
  En hoorde mijn gebeden.

7. Ars Musica
  -  Bist du bei mir                                                              - J.S. Bach
  -  Adagio                                                                              - T. Albinoni
  -  Marche Militaire                                                            - F.  Schubert
  -  Stay with me                                                                   - W.A. Mozart

8. Samenzang:  Psalm 84 vers 1 
 (Met bovenstem)

  Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
  O HEER, der legerscharen God,
  Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
  Hoe branden mijn genegenheên,
  Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
  Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
  Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
  En aan mijn ziel het leven geeft.
 

9. Koorzang Matthánja
 Zie de zon        -G.Verdi/M.Mans
 1.  Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel.
  In ’t prachtig schoon van ’s hemels baan.
  Maan en sterren heeft Hij ons gegeven.
  Laat daarom horen een lofl ied op Zijn naam.
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.
  Blaas bazuinen, sla de trommel.
  Speel een danklied tot eer van hem.

 2.  Zie de schoonheid van Zijn wond ’re schepping.
  Een vogel zingt haar lied voor Hem.
  Hoor het ruisend lied van ’s werelds zeeën.
  Alles gemaakt en nog steeds bestuurd door Hem
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.

  Uw schepper zal niet slapen,
  Hij blijft over u waken.
  Hij draagt u op Zijn handen,
  De zon zal u niet branden,
  De maan zal u niet schaden.
  Hij hoedt u voor het kwade, ook in de nacht.

  Dreigend staan de bergen voor mij,
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Angstig roep ik Heere, red mij,
  Bij u komt mijn hulp vandaan.

  De Heer zal op u wachten,
  Hij leidt u door de nachten.
  De Heer bewaakt uw leven,
  En zal u vrede geven.
  Zijn zegen wil Hij tonen,
  Behoed uw gaan en komen, Hij houdt de wacht.

  Dreigend staan de bergen voor mij,
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Tot U roep ik: ”Heere, red mij, bij U komt mijn hulp vandaan. 
  

 Mijn God, waarom verlaat Gij mij                 - M.Zonnenberg      
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
  Ja, dag en nacht roep Ik tot U,
  Mijn God, Mijn God, Gij antwoordt niet. 

 1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij
  En redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’
  En brullend klaag in d’angsten die Ik lij’. 
  Dus fel geslagen. 

  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
  Ja, dag en nacht roep Ik tot U,
  Mijn God, Mijn God, Gij antwoordt niet.  

 (Samenzang- ritmisch)
 2. Zij komen aan, door godd’lijk licht geleid,
  Om ’t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid,
  Te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
  En grote daden. 

 Komt allen die vermoeid en belast zijn                -J.Blok
  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
  En Ik zal u rust geven.



 1.  Dit zijn de woorden die mensen vertroosten.  
  Neem ze ter harte dan komt het weer goed.
  Leef en bedenk, een Gods geschenk.
  Jezus geeft ons nieuwe moed.

 2.  Volg dan Zijn voetstap de Weg wordt gewezen.
  Zijn juk is licht en Zijn last niet te zwaar.
  Jij niet alleen, ’t geldt iedereen
  Dwars door een nacht vol gevaar.

  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
  En Ik zal u rust geven.

 3.  Er is geen mens die geen pijn, angst of zorg heeft.
  Bang is ons hart, maar toch klinkt Zijn stem.
  Wij zijn geborgd, Jezus die zorgt.
  Laat ons vertrouwen op Hem.
  Laat ons vertrouwen op Hem.

 
5. Koorzang kinderkoor 
 Toch dichtbij
 (Solo door Veerle Roozemond)
  Heere in de hemel, zo ver weg en toch dichtbij
  wilt U naar mij horen, blijft U heel dicht bij mij.  
  Mag ik tot U komen, in het gebed en in mijn lied
  Vragend dat U wilt horen; Vergeet U mij niet. 
 
  Heere in de hemel, U komt tot ons in Uw woord
  Help ons in het zingen, Wij hebben Uw stem gehoord.
  Wilt U tot ons komen, door Uw Woord en door Uw Geest
  Wilt U onze handen nemen, dan zijn wij niet bevreesd.

 U zal ik loven Heer
 (Solo Emmely Janssen)
  U zal ik loven Heer met mijn ganse hart.
  O, God, ik zal Uw wonderen verhalen,  In U zal ik mij verheugen.
  U zal ik loven Heer met mijn ganse hart.
  Ik zal Uw naam lofprijzen want U kent mijn vreugde,  Halleluja! 

  Psalmzingt de Heere God, die te Sion woont.
  Verkondigt aan de volkeren Zijn daden want Hij wil aan hen gedenken
  Wees mij genadig Heer. Hef mij op uit den dood.
  Dan zal ik gaan verhalen al Uw grote daden,  Halleluja!

  Zingt, zingt den Heer die eeuwig leeft,
  Die Sion tot Zijn woning heeft;
  En laat voor aller volken oren,
  Met psalmgezang Zijn daden horen

 Zie, Ik sta aan de deur
 1. Zie, Ik sta aan de deur en klop bij mensen diep verloren.
  Het hart zal voor Mij open gaan zo iemand Mijn stem zal horen.
  Luistert toch naar Zijn stem, gehoorzaamt Hem, laat Hem toch binnenkomen,
  Om in uw hart te wonen.

 (Solo door Lieke Oosdijk)
 2. Bidt en u zal gegeven zijn, en zoekt en gij zult vinden.
  Klopt en de deur zal opengaan en gij zult vrede vinden.
  Want die bidt ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt wordt opgedaan.
  Hij laat u nimmer staan.

 3. Luistert u niet en smeekt u niet, dan gaat uw tijd verloren.
  Dan blijft de deur voor altijd dicht, Hij zal u niet meer horen.
  Opent dan toch uw mond, op ’t trouwverbond, schenkt Hij u, zo gij ’t smeekt.
  Al wat u ontbreekt.

 Psalm 81 vers 12
  Opent uwen mond
  Eist van Mij vrijmoedig
  Op Mijn trouwverbond
  Al wat u ontbreekt
  Schenk Ik, zo gij ’t smeekt!
  Mild en overvloedig

 Wie op de Heer’ vertrouwen
  Wie op den Heer’ vertrouwen, zijn als de berg Sion.
  Wie op den Heer’ vertrouwen, zijn als de berg Sion.
  Die niet wankelt, maar voor altoos blijft.
  Rondom Jeruzalem zijn bergen.
  Zo is de Heer rondom zijn volk, 
  Van nu aan tot in eeuwigheid.
  Halleluja, halleluja.

6. Samenzang:  Psalm 3 vers 1 en 2  
 (collecte t.b.v. restauratie van de kerk)
 1.  Hoe vreeslijk groeit, o God, 
  Het saamgezworen rot 
  Dergenen, die mij drukken; 
  Zij maken niet alleen  
  Den opstand algemeen, 
  Om mij mijn kroon t’ ontrukken; 
  Maar velen doen van mij, 
  Hoe bitter ik ook lij’, 
  Nog deze smaadtaal horen: 
  “God zal hem nu niet meer 
  Verlossen, als weleer; 
  Hem is geen heil beschoren.”



 1.  Dit zijn de woorden die mensen vertroosten.  
  Neem ze ter harte dan komt het weer goed.
  Leef en bedenk, een Gods geschenk.
  Jezus geeft ons nieuwe moed.

 2.  Volg dan Zijn voetstap de Weg wordt gewezen.
  Zijn juk is licht en Zijn last niet te zwaar.
  Jij niet alleen, ’t geldt iedereen
  Dwars door een nacht vol gevaar.

  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
  En Ik zal u rust geven.

 3.  Er is geen mens die geen pijn, angst of zorg heeft.
  Bang is ons hart, maar toch klinkt Zijn stem.
  Wij zijn geborgd, Jezus die zorgt.
  Laat ons vertrouwen op Hem.
  Laat ons vertrouwen op Hem.

 
5. Koorzang kinderkoor 
 Toch dichtbij
 (Solo door Veerle Roozemond)
  Heere in de hemel, zo ver weg en toch dichtbij
  wilt U naar mij horen, blijft U heel dicht bij mij.  
  Mag ik tot U komen, in het gebed en in mijn lied
  Vragend dat U wilt horen; Vergeet U mij niet. 
 
  Heere in de hemel, U komt tot ons in Uw woord
  Help ons in het zingen, Wij hebben Uw stem gehoord.
  Wilt U tot ons komen, door Uw Woord en door Uw Geest
  Wilt U onze handen nemen, dan zijn wij niet bevreesd.

 U zal ik loven Heer
 (Solo Emmely Janssen)
  U zal ik loven Heer met mijn ganse hart.
  O, God, ik zal Uw wonderen verhalen,  In U zal ik mij verheugen.
  U zal ik loven Heer met mijn ganse hart.
  Ik zal Uw naam lofprijzen want U kent mijn vreugde,  Halleluja! 

  Psalmzingt de Heere God, die te Sion woont.
  Verkondigt aan de volkeren Zijn daden want Hij wil aan hen gedenken
  Wees mij genadig Heer. Hef mij op uit den dood.
  Dan zal ik gaan verhalen al Uw grote daden,  Halleluja!

  Zingt, zingt den Heer die eeuwig leeft,
  Die Sion tot Zijn woning heeft;
  En laat voor aller volken oren,
  Met psalmgezang Zijn daden horen

 Zie, Ik sta aan de deur
 1. Zie, Ik sta aan de deur en klop bij mensen diep verloren.
  Het hart zal voor Mij open gaan zo iemand Mijn stem zal horen.
  Luistert toch naar Zijn stem, gehoorzaamt Hem, laat Hem toch binnenkomen,
  Om in uw hart te wonen.

 (Solo door Lieke Oosdijk)
 2. Bidt en u zal gegeven zijn, en zoekt en gij zult vinden.
  Klopt en de deur zal opengaan en gij zult vrede vinden.
  Want die bidt ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt wordt opgedaan.
  Hij laat u nimmer staan.

 3. Luistert u niet en smeekt u niet, dan gaat uw tijd verloren.
  Dan blijft de deur voor altijd dicht, Hij zal u niet meer horen.
  Opent dan toch uw mond, op ’t trouwverbond, schenkt Hij u, zo gij ’t smeekt.
  Al wat u ontbreekt.

 Psalm 81 vers 12
  Opent uwen mond
  Eist van Mij vrijmoedig
  Op Mijn trouwverbond
  Al wat u ontbreekt
  Schenk Ik, zo gij ’t smeekt!
  Mild en overvloedig

 Wie op de Heer’ vertrouwen
  Wie op den Heer’ vertrouwen, zijn als de berg Sion.
  Wie op den Heer’ vertrouwen, zijn als de berg Sion.
  Die niet wankelt, maar voor altoos blijft.
  Rondom Jeruzalem zijn bergen.
  Zo is de Heer rondom zijn volk, 
  Van nu aan tot in eeuwigheid.
  Halleluja, halleluja.

6. Samenzang:  Psalm 3 vers 1 en 2  
 (collecte t.b.v. restauratie van de kerk)
 1.  Hoe vreeslijk groeit, o God, 
  Het saamgezworen rot 
  Dergenen, die mij drukken; 
  Zij maken niet alleen  
  Den opstand algemeen, 
  Om mij mijn kroon t’ ontrukken; 
  Maar velen doen van mij, 
  Hoe bitter ik ook lij’, 
  Nog deze smaadtaal horen: 
  “God zal hem nu niet meer 
  Verlossen, als weleer; 
  Hem is geen heil beschoren.”



 2.  Maar, trouwe God, Gij zijt
  Het schild, dat mij bevrijdt,
  Mijn eer, mijn vast betrouwen.
  Op U vest ik het oog; 
  Gij heft mijn hoofd omhoog,
  En doet m‘ Uw gunst aanschouwen.
  ‘k Riep God niet vrucht ’loos aan;
  Hij wil mij niet versmaan,
  In al mijn tegenheden;
  Hij zag van Sion neer,
  De woonplaats van Zijn eer,
  En hoorde mijn gebeden.

7. Ars Musica
  -  Bist du bei mir                                                              - J.S. Bach
  -  Adagio                                                                              - T. Albinoni
  -  Marche Militaire                                                            - F.  Schubert
  -  Stay with me                                                                   - W.A. Mozart

8. Samenzang:  Psalm 84 vers 1 
 (Met bovenstem)

  Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
  O HEER, der legerscharen God,
  Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
  Hoe branden mijn genegenheên,
  Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
  Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
  Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
  En aan mijn ziel het leven geeft.
 

9. Koorzang Matthánja
 Zie de zon        -G.Verdi/M.Mans
 1.  Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel.
  In ’t prachtig schoon van ’s hemels baan.
  Maan en sterren heeft Hij ons gegeven.
  Laat daarom horen een lofl ied op Zijn naam.
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.
  Blaas bazuinen, sla de trommel.
  Speel een danklied tot eer van hem.

 2.  Zie de schoonheid van Zijn wond ’re schepping.
  Een vogel zingt haar lied voor Hem.
  Hoor het ruisend lied van ’s werelds zeeën.
  Alles gemaakt en nog steeds bestuurd door Hem
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.

  Uw schepper zal niet slapen,
  Hij blijft over u waken.
  Hij draagt u op Zijn handen,
  De zon zal u niet branden,
  De maan zal u niet schaden.
  Hij hoedt u voor het kwade, ook in de nacht.

  Dreigend staan de bergen voor mij,
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Angstig roep ik Heere, red mij,
  Bij u komt mijn hulp vandaan.

  De Heer zal op u wachten,
  Hij leidt u door de nachten.
  De Heer bewaakt uw leven,
  En zal u vrede geven.
  Zijn zegen wil Hij tonen,
  Behoed uw gaan en komen, Hij houdt de wacht.

  Dreigend staan de bergen voor mij,
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Tot U roep ik: ”Heere, red mij, bij U komt mijn hulp vandaan. 
  

 Mijn God, waarom verlaat Gij mij                 - M.Zonnenberg      
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
  Ja, dag en nacht roep Ik tot U,
  Mijn God, Mijn God, Gij antwoordt niet. 

 1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij
  En redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’
  En brullend klaag in d’angsten die Ik lij’. 
  Dus fel geslagen. 

  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
  Ja, dag en nacht roep Ik tot U,
  Mijn God, Mijn God, Gij antwoordt niet.  

 (Samenzang- ritmisch)
 2. Zij komen aan, door godd’lijk licht geleid,
  Om ’t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid,
  Te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
  En grote daden. 

 Komt allen die vermoeid en belast zijn                -J.Blok
  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
  En Ik zal u rust geven.



Programma
Gezien het karakter van deze avond, vragen we u vriendelijk om niet te applaudisseren. 

Tevens zal deze avond worden opgenomen in beeld en geluid. We verzoeken u vriendelijk om uw 
mobiele telefoon stil te zetten.

1. Intro Koorzang kinderkoor en Matthánja
 Bede om genade       -J.v.Zweden/G.J.Maas
 1.  Heere hoor ons in deez’ stonde, 
  Heere hoor ons in deez’ stonde.
  Als w’U smeken om genade,
  Als w’U smeken om genade.

 (Solo door Rhodé van Voorst)
 2.  Schenk ons Heere Uw genade,
  Schenk ons Heere Uw genade.
  Wil de zonden ons vergeven,
  Wil de zonden ons vergeven.

 3.  Doe ons leven tot Uw ere,
  Doe ons leven tot Uw ere.
  In ons spreken en ons zingen,
  In ons spreken en ons zingen.

 4.  Breng ons in Uw huis hierboven,
  Breng ons in Uw huis hierboven.
  Om daar eeuwig U te loven,
  Om daar eeuwig U te loven.
  

 
2. Opening, gebed en meditatie door ds. M.A. Post

3. Samenzang: Psalm 108 vers 1
   Mijn hart, o Hemelmajesteit,
   Is tot Uw dienst en lof bereid.
   ‘k Zal zingen voor den Opperheer;
   ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
   Gij, zachte harp, gij schelle luit,
   Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
   ‘k Zal in den dageraad ontwaken,
   En met gezang mijn God genaken.

4. Koorzang Matthánja 
 Bij U komt mijn hulp vandaan     -J.Bredewout/H.de Ruiter
  Dreigend staan de bergen voor mij, 
  Hoog en ongenaakbaar zijn zij.
  Angstig roep ik Heere, red mij,
  Bij U komt mijn hulp vandaan. 

  
  Blaas bazuinen, sla de trommel.
  Speel een danklied tot eer van hem.

  Hij regeert over mens en zee en land.
  Zorgt voor ons, ieder dier of bloem of plant.
  Zing tot eer van God uw Schepper.
  Zing een lofl ied met hart en stem.
  Blaas bazuinen, sla de trommel, speel een danklied tot eer van Hem.
  Zing een lofl ied tot eer van Hem, tot eer van Hem.

 Vleugels                   -H.Brouwer
  Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen doet.
  Totdat de stormwind is verdwenen, dekt Gij mij met Uwe vleugels toe.
  Heer, wil mij op Uw vleugels dragen, zoals een arend met haar jongen doet.
  Als ik vermoeid door zorg en vragen, soms niet meer weet hoe ik vliegen moet.
  Want ik roep, Heer van dood en leven ,vang mij op voordat val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.

  Heer wil mij op Uw vleugels leiden, zoals een arend met haar jongen doet.
  Onder mij steeds Uw vleug’-len  spreiden in voor, maar ook in tegenspoed.
  Want ik roep ,Heer van dood en leven , vang mij op voordat ik val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.

  Al zijn mijn vleugels lamgeslagen en vind ik vliegend niet de weg terug,
  Ik voel Uw vleugels die mij dragen, mij vergezellen in mijn vlucht,
  Mij vergezellen in mijn vlucht.
  Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op voordat ik val.
  Blijf met Uw liefde mij omringen, zodat ik nimmer vallen zal.
  Zodat ik nimmer vallen zal, zodat ik nimmer vallen zal.

10. Koorzang kinderkoor en Matthánja
 Psalm 136
 1. Looft den Heer, want Hij is goed, Halleluja
  Looft Hem met een blij gemoed, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!

 2.  Die ons onder ’t leed gebukt, Halleluja
  Heeft uit ’s vijands macht gerukt, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!

 3. Geeft den God des Hemels eer, Halleluja
  Lof zij alles schepselen Heer, Halleluja
  Want zijn gunst alom verspreid, Halleluja!
  Zal bestaan in eeuwigheid, Halleluja!



11. Sluiting en gebed

12. Samenzang: Psalm 25 vers 2 en 6 
 (Met bovenstem)
 2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen.                                 
  Door Uw woord en Geest bekend;
  Leer mij, hoe die zijn gelegen,
  En waarheen G’ Uw treden wendt,
  Leid mij in Uw waarheid, leer
  IJv’rig mij Uw wet betrachten;
  Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
  ‘k Blijf U al den dag verwachten.

 6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
  ‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
  God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
  Leren, hoe hij wand’len moet.
  ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
  Zal hij ongestoord verwerven,
  En zijn Godgeheiligd zaad
  Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

Wij willen u bedanken voor uw komst en wensen u wel thuis.
 Wilt u de koster helpen door dit programma mee te nemen?

De kinderen zullen de kerk als eerste verlaten. Wilt u wachten met lopen totdat alle kinderen 
de kerkzaal verlaten hebben? Ouders kunnen hun kind(eren) ophalen in ‘De Schuilplaats’.

Inleiding

Als commissie kerkelijke gebouwen van de Hervormde Kerk van Stavenisse willen wij u 
en jullie hartelijk welkom heten op deze zangavond ten bate van de restauratie van onze 
kerk. Deze zangavond treden voor u op het jongerenkoor Matthánja uit ‘s Gravenpolder, het 
Samengesteld Kinderkoor Stavenisse beiden onder leiding van Jolanda van de Wege, en het 
Instrumentaal Ensemble Ars Musica o.l.v. Paul Heyboer uit Tholen. 

De eerste steen van de huidige kerk is gelegd op 15 oktober 1910, en is een geschenk van de 
Ambachtsheerlijke familie Van der Lek de Clerq. De kerk werd ingewijd op woensdag 12 juli 
1911. Na ruim 100 jaar is de kerk nodig aan restauratie toe. Een enorme grote uitgave voor de 
kerk die zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente graag willen behouden.

De totale kosten voor de restauratie bedragen €291.000. Hiervoor is er inmiddels via allerlei 
activiteiten en fondsen een bedrag van €178.000 toegezegd, waarvoor wij als gemeente erg 
dankbaar mogen zijn.  

De commissie is dan ook erg blij met het initiatief voor deze zangavond. Wij willen de 
genoemde koren en allen die hieraan hebben meegewerkt, alsook de sponsoren en iedereen 
die vanavond aanwezig is, hartelijk dank zeggen voor uw medewerking en geldelijke bijdrage.

Namens de commissie kerkelijke gebouwen, 

Rien de Graaf

Over de Hervormde kerk in Stavenisse

In 1616 is men begonnen met de bouw van de eerste kerk die eind 1617 werd 
voltooid. Het is een van de eerste kerken in Zeeland die na de Reformatie (1578) 
is gebouwd. De bouw van de kerk en het bestraten van de Voorstraat brachten 
het dorp in fi nanciële problemen (dus toen al).

De in de kerk aanwezige graftombe is een werk van de bekende beeldhouder 
Rombout Verhulst die in opdracht van de vrouw van Hieronymus van Tuyll van 
Seroorkerken, Margaretha, is vervaardigd. De dooptuin met voorlezersbank, de 
preekstoel en de kleine banken zijn afkomstig uit de oude kerk. 

Met de watersnood van 1953 heeft het water in de kerk 3.20 meter hoog gestaan, 
wat nog steeds goed zichtbaar is aan de muren. Door het zout dat in de muren is 
getrokken komt het stukwerk los, en zijn er veel bindroeden van de glas in lood 
ramen los van de muur komen te zitten.   



 
Kaas – Noten 

Olijven – Tapas – Olijfolie 
Wijnen  – Bonbons 

 

Tolbergcentrum 162 
4708 HK  Roosendaal 

tel.: 0165-553344 
 

Ook onderstaande bedrijven hebben deze avond mede mogelijk gemaakt: 
  

Van Haaften Sierbestrating

V.O.F. Leunis Makelaars

Bouwservice Neele

Van Rossum Fruit

Garage Smerdiek Van Loon Kaaskanjers

Overbeeke, zelfstandig adviseur 
RegioBank

Janssen Dienstverlening 
Buurtweg 8A 
4696 RV  Stavenisse

Klippel Bouw / WegenbouwVishandel Schot - van Dijke

Naast de sponsors willen we ook de volgende bedrijven / personen hartelijk 
dankzeggen:

• Jumbo voor de pakjes drinken voor de kinderen op de laatste repetitieavond
• Cannect voor het kosteloos opnemen van deze avond
• Harm van den Dikkenberg en Marcel van Eenenaam voor het stemmen van de 

piano en het orgel

Sponsors

R. Neele KlusbedrijfClaudia’s boetiek



Welkom op ons koor!

Ben je tussen de 14 en 35 jaar en houd je van zingen?
Je bent van harte welkom bij ons op koor! 

We repeteren 1 keer in de twee weken op donderdagavond in ‘s-Gravenpolder. Kom gerust 
een keer meezingen om de sfeer te proeven!

De data van de repetities staan op onze website:
www.matthanja.nl

Vanavond al overtuigd?  
Op onze website staat een aanmeldingsformulier om je direct aan te melden als lid!

elkom op ons koor!

4 en 35 jaar en houd jeeeeeee van zingen?
harte welkom bij ons ooooppppppppp koor! 

n op donderdagavonddddddddd iiiiiiin ‘s-Gravenpolder. Kommmmmmmm gerust 
zingen om de sfeer te prrrrrroeoooooooo ven!
epetities staan op onze wewwwwwwwww bsite:

www.matthanja.nl

navond aaaaalllllll overtutututututututuigd? 
eldinggggggggsfsfsfsfsfsfsfsformulier ooooooooom mmmmmmm jeeeeee direct aan te melden als liiiiiid!

U bent van harte uitgenodigd op onze 
volgende uitvoering in de Grote of Maria 

Magdalena Kerk te Goes. 

De opbrengst van deze avond is ten bate van 
de Stichting ‘winst uit verlies’.

Zomerconcert



              

CADEAUBON
GENIET VAN MOOI WONEN

VERFRAAI JE INTERIEUR
• Deze cadeaubon is te besteden bij een aankoop van minimaal € 100,- bij Decoplein
• Maximaal één bon te besteden per klant
• Niet geldig op afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere acties
• Actiecode: Concert restaurantie kerk Stavenisse 20180512 | Geldig t/m 30-09-2018

€ 25,-

Paasdijkweg 33 | Poortvliet | 166 619100 | www.woonboulevardpoortvliet.nl
Dinsdag-donderdag 10.00-17.30 | vrijdag 10.00-21.00 | zaterdag 10.00-17.00 | zondag en maandag gesloten

REISTIJDEN:
Rotterdam 35 min
Breda 30 min
Antwerpen 35 min

POORTVLIET
A4 afslag 26 Tholen Spijkenisse

Dordrecht

Breda
Roosendaal

Bergen op Zoom
Tholen

Goes

Vlissingen

Terneuzen

Antwerpen

Middelburg

Zierikzee

De mooiste
decoraties bij

Decoplein

Molenpad 4, 4696 BP  Stavenisse | tel. 0166-697438
www.begrafenisverzorgingdorst.nl
(Wij verzorgen geen crematies.)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

U mag vrijblijvend informatie  
of een wilsbeschikking aanvragen.

We willen Begrafenisverzorging Dorst hartelijk dank zeggen voor het sponsoren en 
verzorgen van het programmaboekje.

Kerkstraat 15  
4696CD Stavenisse      
Tel: 0166-692470 
Mob: 06-46024576 
E-mail: famderijke@t-mobilethuis.nl 
 

 Verhuur van klein materieel 
 Werkvoorbereiding en uitvoering in de infrabouw  

 



• Ladies indoor/outdoor bootcamp! (alleen dames)
• “More for men” indoor/outdoor bootcamp/

crossfi t! (alleen heren)
• “Bootcamp Kids” (kindergym met 

survivaltechnieken)
• “Simpel Slank” Lifestyle change programma (- 12 

kg in 12 weken)
• U  sport al  jd onder begeleiding van een 

gediplomeerd en ervaren instructrice/coach!
• Voor meer informa  e en/of aanmelden belt u: Tel: 

06- 23431134 of kijkt u eens op mijn facebooksite: 
MS- Sports & Nutri  on





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Veranda's 
-Tuinkassen 
-Tuinmeubelen  

 

Bezoek onze proefopstelling bij Huyskweker Stouten. Adres: Oudendijk 1a Oosterland. T 06-13018162 

 

  
  HERVORMDE KERK 

STAVENISSE 

JONGERENKOOR MATTHANJA 
O.L.V.  JOLANDA VAN DE WEGE 

 
KINDERKOOR STAVENISSE 

O.L.V. JOLANDA VAN DE WEGE 
 

ARS MUSICA 
O.L.V. PAUL HEIJBOER 

D.V. ZATERDAG 12 MEI 

Gerhard Murre – Orgel 

Leander Potappel – Piano 

Algehele leiding: ds. M. A. Post  

Concert 

Collecte t.b.v. restauratie van de kerk  

Aanvang: 19:00 
Kerk open: 18:45 

Entree: Gratis 


