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Inspelingsconcert
Zondag 7 augustus om 15u

Muzikale medewerking door:
Tjeu Zeijen (orgel)                     

Harrie Ries (barok trombone)  
en jong muzikaal talent

Wij heten u van 
harte welkom!

Bestuur 
Stichting Behoud Franse Klooster

Na afloop van het concert 
bent u welkom voor een 

drankje in het 
naastgelegen 
“Gelderhof”.

Mogen wij u vriendelijk 
vragen om de telefoons                     

op “stil” te zetten                       
of uit te schakelen?

Dank aan eenieder die heeft 
bijgedragen aan dit orgel!
Zuyderland Medisch Centrum 

Peusen Uitvaartzorg Crematorium               
Stichting FSI                                          

Stichting Liebregts                    
Rabobank                                            

Bosman Infra
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Dank aan eenieder die heeft 
bijgedragen aan dit orgel!

Gemeente Sittard-Geleen               
Kusters Uitvaartzorg                            

DELA Fonds                                    
Stichting “Bevordering Woon- en 

leefomgeving Limburg”

Dank aan eenieder die heeft 
bijgedragen aan dit orgel!

Alle vrienden, donateurs, 
vrijwilligers en eenieder die,                                                  

op welke wijze dan ook,                            
hebben bijgedragen aan de 

restauratie en herbouw                             
van het orgel.

Welkomstwoord 
door Petra Claessen

voorzitter Stichting                         
Behoud Franse Klooster

Orgel

Voluntary Opus 7 Nr.9

Charles John Stanley

(1713 – 1786)



9-8-2022

3

Orgel & Trombone

O Gott, du frommer
Gott, BWV 767 
Partite diverse sopra

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)

O Gott, du frommer Gott                  
> Koraal

> Gebed tot God                                           
> Met vlijt de plicht vervullen

> Met vreugde
> Tegen gevaar bestand

> Met iedereen in vreugde leven
> Eervolle ouderdom

> Sterven
> Opgenomen worden in de hemel

Orgel

Cornet Voluntary

John Travers

(1703 – 1758)

Orgel & Trombone

Las Folias

Anonymus
(Spanje 17de eeuw)

Orgel

Trumpet Voluntary

John Bennett

(1735 – 1784)
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Een aantal
kinderen zullen

nu voor u spelen
en zingen.

Leonard Nami speelt
voor u op het orgel:

“Speel een
vrolijk liedje”

Benjamin Haas speelt
voor u op het orgel:

Oh When                       
The Saints

En nu mogen wij
meezingen !!

Op dezelfde melodie,   
maar met een andere

tekst!

Een goede daad,                                         
is alles waard.                                          

Een goede daad,                                         
is alles waard.                                           

Want dan wordt                                       
de wereld mooier…                                                            

Een goede daad,                                       
is alles waard.

Een mens die geeft,                                  
al wat hij heeft.                                 

Een mens die geeft,                                  
al wat hij heeft.                                     

Ja die geeft al wat hij heeft…        
Een mens die geeft,                                  

al wat hij heeft.
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Wij allemaal, ja jij en ik.              
Wij allemaal, ja jij en ik.                   

Wij maken onze                            
wereld mooier…                             

Wij allemaal, ja jij en ik.

Een goed idee,                                           
wie doet er mee?                                    

Een goed idee,                                              
wie doet er mee?                                            
Ja dan wordt de                                      
wereld mooier…                                             
Een goed idee,                                                   

wie doet er mee?

Een aantal kinderen
zingen voor u:

Maak een vrolijk
geluid voor de 

Heer

Een liedje speciaal 
voor vandaag!

Maak een vrolijk geluid voor de Heer                         
Op klavier en pedaal en je stem        

Maak een vrolijk geluid voor de Heer                  
de muziek is gericht voor Hem!                     

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij        
De registers die horen erbij                  

Speel en fluit                                                              
Roep het uit                                                             

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer                       
Of je thuis bent, of buiten op straat                  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer                   
met de bel van je fiets op de maat                     

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij                  
Doe je mee, want ook jij hoort erbij                        

Zing en fluit                                                              
Roep het uit                                                             

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
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Maak een vrolijk geluid voor de Heer                         
Op klavier en pedaal en je stem        

Maak een vrolijk geluid voor de Heer                  
de muziek is gericht voor Hem!                     

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij        
De registers die horen erbij                  

Speel en fluit                                                              
Roep het uit                                                             

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Orgel & Trombone       

Sonata für 
altposune und orgel                             

Anonymus
(Tsjechië 17de eeuw)

Sonata für altposune und orgel
> Maestoso                                                      

> Allegro                                                                 
> Mässig im tempo                                                     

> Allegro

Anonymus                       
(Tsjechië 17de eeuw) 

Orgel & Trombone

Wachet auf, ruft uns 
die Stimme , BWV 645 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)

Orgel 

Fantasie in                    
D kleine terts

Wolfgang Amadeus Mozart   
(1756 – 1791)
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Orgel & Trombone

Uit 10 Noëls De Provence    
> C'est le bon lever                          

> Ai Las                                                      

> Tambourin Prouvencau

Guy Morancon (1927)

Dankwoord 
door Petra Claessen

voorzitter Stichting                         
Behoud Franse Klooster

Dank voor uw aanwezigheid!

U bent welkom voor de nazit met
een drankje in Gelderhof!

Bij het verlaten van de kerk 
ontvangt u een boekje

over het orgel!

Het concert is gratis, maar een
vrije gave is van harte welkom!


