
AGENDA 
 
29 oktober  20:00 - 21:30 
Concert in het kader van Martinikerk 600 jaar 
Martinikerk Franeker  
Breedeplaats 2, Franeker 
 
10 december  16:00 - 16:30 
Adventsprogramma 
Grote Kerk Drachten 
Zuidkade 19, Drachten 
 
18 december  19:00 - 20:00 
Adventsprogramma 
Dorpskerk Beetsterzwaag  
Van Lyndenlaan 5, Beetsterzwaag 
 
12 maart 2023  Tijdstip volgt 
Bachconcert 
Doarpstsjerke Rottevalle  
Buorren 18, Rottevalle 
m.m.v. organist Jochem Schuurman 
 
22 april 2023  Tijdstip volgt 
Bachconcert 
Kruiskerk Burgum  
Nieuwstad 5, Burgum 
m.m.v. organist Jochem Schuurman  
en het barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam 
 

AFSCHEID VAN KLAAS WINTER 
 

Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we helaas 

afscheid moeten nemen van tenor Klaas Winter. Hij is 

vele jaren lid geweest van Vocalibre, waarvan ook een 

groot aantal jaren als ontwerper van onze nieuwsbrie-

ven en programmaboekjes.  

Klaas blijft gelukkig zingen, maar dan als countertenor 

in een ander ensemble. Daarnaast wil hij meer tijd 

gaan besteden aan een verwaarloosde hobby: cello 

spelen.  

 

Klaas, wij wensen je nog vele muzikale jaren toe!  

NIEUWSBRIEF 
oktober 2022 

Zingt een nieuw lied den Heer geprezen, 
Zingt, gij volken, wilt vrolijk wezen; 
Looft en prijst Zijnen naam altijd,  
En verkondigt breed ende wijd 
Gods verlossingen groot mits dezen 
       Petrus Datheen, 1531-1588 

600 JAAR KERKMUZIEK 
 
Franeker viert het 600-jarige bestaan van de Martinikerk en elke maand 
is er in of rond de kerk wat te doen.  
 
Op zaterdag 29 oktober a.s. is de beurt aan Vocalibre. Het zal die avond 
samen met vaste begeleider Jochem Schuurman, tevens organist  van de 
Martinikerk, heel toepasselijk een keur uit 600 jaar kerkmuziek ten geho-
re brengen.  
 
Het belooft een afwisselend programma te worden, met muziek van Ne-
derlandse en Duitse componisten. Dat betekent: beginnen bij de laat-
Middeleeuwse klanken van Guillaume Dufay, om via een andere, de Zuid-
Nederlander Lassus, in de tijd van de reformatie en de gemeentezang aan 
te komen. De tijd van bovenvermelde psalmberijmer Datheen. Diens ver-
sie van Psalm 96 is kort te horen, als inleiding op de opgewekte verklan-
king die Jan Pieterszoon Sweelinck aan de liedtekst gaf . Sweelinck maak-
te 4- en 5-stemmige bewerkingen van alle psalmen, zonder dat er bij zijn 
leven ook maar één in een kerkdienst is gezongen. Voor de periode van 
de barok is de keus gevallen op muziek van de Duitse componisten Hein-
rich Schütz en de grote meester Johann Sebastian Bach. Een werk van 
Felix Mendelssohn uit de (vroeg)romantiek vormt het bruggetje naar de 
meer recente muziek van de vorige eeuw. Het koor zingt een werk van 
Hendrik Andriessen en een evangeliemotet van Willem Vogel, werkzaam 
als cantor-organist in o.a. de Oude Kerk te Amsterdam. De koormuziek 
wordt afgewisseld met orgelwerken uit verschillende stijlperioden.  
 
De avond begint om 20.00 uur. We nodigen u van harte uit om zich tus-
sen de andere belangstellenden te voegen en ‘mits dezen’ een stichtelij-
ke maar zeker ook genoeglijke avond te beleven! 

Jochem Schuurman, vaste begeleider van Vocalibre en titulair organist 
van de Martinikerk te Franeker 
 



VOCALIBRE HEEFT U NODIG
 
Voor de concerten zoals wij die willen organiseren is 
een zekere financiële armslag nodig. Naast de gebrui-
kelijke kanalen om aan geld te komen, hebben we 
zelf ook een paar creatieve ideeën bedacht. Eén van 
die ideeën is het opzetten van een vrienden-
kring :"Vrienden van Vocalibre".  
 
Hier hebben we u voor nodig! 
 Als vriend van Vocalibre betaalt u een bedrag van 

slechts € 25,00 per jaar. 
 U krijgt daarvoor per jaar twee kaartjes voor het 

bijwonen van één van de concerten met twee per-
sonen. 

 We verzorgen mailing voor de vrienden van Vocali-
bre, zodat u altijd op de hoogte bent van onze acti-
viteiten en andere wetenswaardigheden. 

 U kunt uiteraard na een jaar ook weer 'vriend-af' 
zijn, als u dat wenst. 

 Met uw bijdrage stelt u Vocalibre in staat om op 
gezette tijden aantrekkelijke concerten voor u te 
organiseren. 

 
Kijk op onze website voor meer informatie of neem 
contact op met ons secretariaat. 

COLOFON 
 
Bestuur Vocaal Ensemble Vocalibre 
Dirigent                : Egbert Klazenga 
Voorzitter             : Marga Vrijmoeth 
Secretariaat          : Ingrid Vries 
Alg.bestuurslid : Marianne Barth 
 
Contactgegevens secretariaat 
Tymen de Boerwei 13, 
9212 RJ Boornbergum 
T 0512-381883/M 06-11202314 
vocalibre.informatie@gmail.com 
www.vocalibre.nl 
reknr:IBAN: NL68ABNA0507373065 
t.n.v. Vocaal ensemble Vocalibre 
 

TENOREN GEZOCHT 
 
In de vorige nieuwsbrief stond onze oproep ook al te lezen. En omdat we 
nog steeds op zoek zijn, herhalen we hem bij dezen.  
 
Hou je van zingen? Ben je tenor en woon je in het noorden van Neder-
land? Reageer dan nu, of kom langs op een oefenavond (elke woensdag 
in de Dorpskerk van Beetsterzwaag). Vocalibre wil jou er graag bij heb-
ben!  
Onze leden komen uit o.a. Groningen, Dokkum, Oosterzee, Heerenveen 
en Drachten. Bel voor informatie met onze dirigent 0512-531846. Of 
stuur een mail naar: vocalibre.informatie@gmail.com.  

Dirigent Egbert Klazenga 

ADVENTSPROGRAMMA 
 
In de periode vóór kerst zingt Vocalibre een programma met Advents- en 
kerstmuziek.  
Op 10 december kunt u een deel van het programma beluisteren in de 
Grote Kerk te Drachten, tijdens een (gratis) halfuursconcert dat begint 
om 16.00 uur.  
 
Op 18 december is er een sfeervolle Adventsdienst in de dorpskerk van 
Beetsterzwaag met heel veel muziek. Oude en moderne koormuziek wis-
selen elkaar af. Een aanrader voor jong en oud!  

Volg ons ook op Twitter en Facebook 

O Kom, O kom Immanuel, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!        

http://twitter.com/@vocalibre2016/
https://www.facebook.com/316845335104893

