
Paasconcert
Jongerenkoor Matthánja
o.l.v. Peter Wildeman

Samengesteld kinderkoor Stavenisse 
o.l.v. Peter Wildeman

Orgel:    Gerhard Murre
Piano:   Hannah Kesselaar
Panfluit:   Jolanda van de Wege
Trompet:  Frank Zuidijk

Algehele leiding:  ds. M.A. Post

Collecte t.b.v. de restauratie van de Hervormde Kerk van Stavenisse

D.V. 13 april 2017
Hervormde Kerk Stavenisse
Aanvang:  19:30 uur
Entree:   Gratis
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CADEAUBON
GENIET VAN MOOI WONEN

VERFRAAI JE INTERIEUR
De mooiste decoraties bij Decoplein

• 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: Paaszangavond Stavenisse 20170413 | Geldig t/m 30-08-2017

€ 25.-€ 25.-

Paasdijkweg 33 | Poortvliet | infolijn 0166 619100 | woonboulevardpoortvliet.nl
Dinsdag-donderdag 10.00-17.30 | vrijdag 10.00-21.00 | zaterdag 10.00-17.00 | zondag en maandag gesloten

REISTIJDEN:
Rotterdam
Breda
Antwerpen

POORTVLIET
A4 afslag 26 Tholen

35 min
30 min
35 min

Spijkenisse

Dordrecht

Breda
Roosendaal

Bergen op Zoom
Tholen

Goes

Vlissingen

Terneuzen

Antwerpen

Middelburg

Zierikzee
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Bouwservice  Neele 

 
Voor al uw Tegel, Bouw
en Verbouw werken 

Koninghaakonstraat 13 
4696 CG   Stavenisse 
Mobiel: 06-54281638 





Lenette de Rijke
www.fotorijk89.jimdo.com

'FotoRijk'

Ons personeel staat

altijd voor u klaar

met ons uitgebreid
assortiment , hoge service
en professioneel advies.

info@schotvandijke.nl

www.schotvandijke.nl

ABN Amro: 43 66 45 580 - IBAN: NL59ABNA0436645580
nr. inschrijving KvK Zuidwest-Nederland: 22024083

BTW nummer: 819531856.B01

 

 
 

Kaas – Noten 
Olijven – Tapas – Olijfolie 

Wijnen  – Bonbons 
 

Tolbergcentrum 162 
4708 HK  Roosendaal 

tel.: 0165-553344 
 



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, en het Samengesteld 
Kinderkoor Stavenisse, beiden onder leiding van Peter Wildeman. 

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 een subsidie van €38.338 
van Cultureel Erfgoed en € 10.210 van de gemeente Tholen ontvangen. De overige €240.000 
moeten wij als kerk via activiteiten, sponsoring en fondsen bij elkaar zien te krijgen. 

De commissie is dan ook erg blij met het initiatief voor deze zangavond. Wij willen de 
beide 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 financiële 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 Jongerenkoor Matthánja en kinderkoor    -  P. Stolk
  Psalm 68
   Geloofd zij God met diepst ontzag! 
   Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
   Met Zijne gunstbewijzen.
   Die God is onze zaligheid;
   Wie zou die hoogste Majesteit
   Dan niet met eerbied prijzen?
   Die God is ons een God van heil;
   Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
   Ons ’t eeuwig, zalig leven;
   Hij kan, en wil, en zal in nood,
   Zelfs bij het naad’ren van den dood,
   Volkomen uitkomst geven.

 
2. Opening door ds. Post

3. Samenzang: Psalm 16 vers 1 en 6
 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God! 
  ‘k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken.
  O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot
  Uw God en HEER’, uw Bondsgod, durven spreken
  Gij zijt de HEER’; ik zal U nooit verzaken, 
  Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken.

 6.  Gij maakt eerlang mij ’t levenspad bekend,
  Waarvan, in druk, ’t vooruitzicht mij verheugde;
  Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
  Schenkt mij in ’t kort verzadiging van vreugde;
  De lieflijkheên van ’t zalig hemelleven
  Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

4. Koorzang Matthánja
  Op die heuvel daarginds       - arr.  P. Wildeman
   1. Op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis.
    Het symbool van vervloeking en schuld.
    Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaars kleinood.
    Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
    



    Refrein:
    Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
   Tot de Heer’ komt en met Hem het loon.
   Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
   dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon. 

  2. Van dat ruw houten kruis met het bloed van Gods Zoon.
   Straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
   Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht.
   Voor een ieder die in Hem gelooft. 
   Refrein 

 Aanschouw het Lam van God      -  bew. M. Zonnenberg
  1. Aanschouw de Schepper van ’t heelal genageld aan het hout,
   O liefde, Godd’lijk onbegrensd, ’t was al voor uw behoud.

   Refrein:
   Ja, zie op Hem, Ja zie op Hem, die voor miljoenen stierf.
   Op Hem, die aan het smaad’lijk kruis het eeuwig heil verwierf.
 
  2. Zie hoe de Man van smarten lijdt eens willend toch met God,
   Met welk een eindeloos geduld verdraagt Hij smaad en spot.
   Refrein

  3. Maar dan verwint Hij dood en graf, genade wondergroot! 
   O liefde teer en onbegrensd, ja sterker dan de dood. 
   Refrein

 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.  

  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. 



 Daar juicht een toon      - arr. P. Wildeman
  (vers 2 en 4 met gemeente)
  1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
   die galmt door gans Jeruzalem.
   Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
   de Zoon van God is opgestaan.

  2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
   Hij overwon die sterke Held!
   Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
   want Hij is God, bekleed met macht. 

  3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
   want alles, alles is voldaan.
   Die in ‘t geloof op Jezus ziet, 
   die vreest voor dood en helle niet. 

  4. Want nu de Heer’ is opgestaan, 
   nu vangt het nieuwe leven aan.
   Een leven door Zijn dood bereid. 
   Een leven in Zijn heerlijkheid. 

5. Instrumentaal intermezzo:  
 Geprezen zij de Heer’ 
 

6. Meditatie

7. Samenzang:  Psalm 40 vers 1 en 4  
 (collecte t.b.v. restauratie van de kerk)
 1. ‘k Heb lang den HEER’ in mijnen druk verwacht,
  En Hij heeft Zich tot mij geneigd;
  Ik riep, door nood op nood bedreigd,
  Hij gaf gehoor aan mijne jammerklacht. 
  Mij, in den kuil verzonken,
  Mij heeft Hij hulp geschonken,
  Gevoerd uit modd’rig slijk;
  Mij op een rots gezet,
  Waar ik, met vasten tred,
  Die jammerkolk ontwijk.

 (Met bovenstem)
 4. Brandofferen, noch offer voor de schuld,
  Voldeden aan Uw eis, nog eer.
  Toen zeid’ Ik: Zie, Ik kom, O HEER’! 
  De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
  Mijn ziel, U opgedragen,
  Wil U alleen behagen;
  



  Mijn liefd’ en ijver brandt;
  Ik draag Uw heil’ge wet,
  Die Gij den sterv’ling zet,
  In ’t binnenst’ ingewand.

8. Koorzang Kinderkoor
 Heel alleen in de hof      - J. Visser
  1. Heel alleen in de hof, 
   Zo alleen is de Heer’.
   Donker is het om Hem heen,
   Er is niemand meer. 

   Refrein:
   Geef Mij hoop en geef Mij kracht,
   Om te doen wat U wilt.
   Geef Mij hoop en geef Mij kracht,
   Om te gaan door de nacht.

  Solo door Thirza de Jong
  2. Heel alleen in de hof,
   Zo alleen knielt de Heer’.
   Donker is het om Hem heen,
   Er is niemand meer.
   Refrein

  Solo door Anieke van de Berg, Shenna Dekker en Marah Verwijs
  3. Heel verdrietig en bang,
   Zo alleen vecht de Heer’:
   Help Mij, Vader, geef Mij kracht,
   Want Ik kan niet meer.
   Refrein

  4. Heel alleen in de hof,
   Heel alleen gaat de Heer’
   Om te sterven aan het kruis,
   Hij bidt nog een keer:
   Refrein

 Ps. 22 vers 1 en 16      - trad.
  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?
   ’t Zij Ik, Mijn God, bij dag moog’ bitter klagen,
   Gij antwoordt niet, ’t zij Ik des nachts moog’ kermen, 
   Ik heb geen rust, ook vind Ik geen ontfermen.
   In Mijn verdriet.



  16. 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. 

 Leer mij, O Heer’, Uw lijden recht betrachten   - E. Zwart
  1. Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten,
   In deze zee verzinken mijn gedachten.
   O liefde die om zondaars te bevrijden,
   Zo zwaar wou lijden. 

  Solo door Veerle Roozemond
  2. ’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
   Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen. 
   In onze plaats gemarteld en geslagen, 
   De zonde dragen. 

  3. Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
   Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
   Zou ik aan U, voor zulk een bitter lijden,
   Mijn hart niet wijden!?

 Hij leeft        - E. Zuiderveld
   Maria kwam bij het graf, en huilde om haar Heer’;
   De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.
   Maar een engel zei plotseling:
   “Weet je niet meer, wat Hij gesproken heeft:
   Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft. 
   Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.” 

9. Solo Han van de Wege  
 De Heilige Stad       - S. Adams

10. Koorzang Matthánja
 Psalm 45        - arr. P. Wildeman
   Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen
   Zal ’t schoonste lied van Enen Koning zingen
   Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft 
   Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
   Is z’als de pen van één die vaardig schrijft
   Is z’als de pen van één die vaardig schrijft. 
   Is z’als de pen. 

   Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven,
   Gaat al het schoon der mensen ver te boven.
   Genâ is op Uw lippen uitgestort.
   Dies G’eeuwiglijk van God gezegend wordt! 



   Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen
   Zal ’t schoonste lied van Enen Koning zingen
   Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft 
   Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
   Is z’als de pen van één die vaardig schrijft
   Is z’als de pen van één die vaardig schrijft. 
   Is z’als de pen. 

   Mijn hart vervuld; Mijn hart vervuld! 

 Overwinnaar      - G. Kendrick, arr. Willem Arie den Hertog
   In een donker graf gevangen greep de dood Hem aan,
   Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan. 
   Overwinnaar, Overwinnaar, Hij regeert tot in der eeuwen eeuwigheid! 

   Overweldigd door het duister leek Hij neergeveld. 
   Door Zijn bloed brak Hij de macht van zonde dood en hel.
   Overwinnaar, Overwinnaar; Hij regeert tot in der eeuwen eeuwigheid! 

   Niemand hoeft de dood te vrezen, liefdevol keert Hij het tij /
   Door het geloof in onze Heere Christus is er genade voor de grootste zondaar.
   Wie gevangen zit in ’t duister, Christus maakt U vrij. 
   Naar de hemel opgevaren, draagt Hij nu Zijn kroon voor eeuwig /
   Juicht nu Gij volken alle volken juicht! Juicht nu gij volken; handklapt en betuigt.
   Laat het door de wereld klinken. Glorie voor Gods Zoon!

   Heel de wereld moet het horen, want Gods Zoon, Hij is verrezen. 
   Heel de wereld moet het horen, het wonder is geschiedt. 
   Halleluja, halleluja! 

 U zij de glorie                                    - Händel
  (Refreinen en vers 3 met gemeente)
  1. U zij de glorie, opgestane Heer’, 
   U zij de victorie, nu en immermeer.
   Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 
   Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
   U zij de glorie, opgestane Heer’, 
   U zij de victorie, nu en immermeer.

  2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer’,
   Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
   Wees dan volk des Heeren, blijd’ en welgezind,
   En zeg ’t elken kere, Christus overwint!
   U zij de glorie, opgestane Heer’,
   U zij de victorie, nu en immermeer.



  3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
   Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft.
   In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot.
   Niets heb ik te vrezen in leven of in dood.
   U zij de glorie, opgestane Heer’, 
   U zij de victorie, nu en immermeer. 

11. Instrumentaal intermezzo 
 Via Dolorosa
 
12. Koorzang Kinderkoor 
 Stilte over alle landen. 
  1. Stilte over alle landen in deze nacht,
   Vouwen wij tesaâm de handen voor deze nacht.
   Welke zonden wij bedreven, wil ze Heere ons vergeven.
   Heer’ wil goede rust ons geven, in deze nacht.

  2. Stilte over alle landen in deze nacht,
   Vouwen wij tesaâm de handen voor deze nacht.
   God zal voor Zijn kind’ren zorgen, tot het dagen van de morgen,
   Veilig en bij Hem geborgen, zijn wij vannacht. 

13. Sluiting en gebed

14. Samenzang: Psalm 150 
 (Met bovenstem)
 Looft God, looft Zijn naam alom;
 Looft Hem in Zijn heiligdom;
 Looft des HEEREN grote macht,
 In den hemel Zijner kracht;
 Looft Hem, om Zijn mogendheden,
 Looft Hem, naar zo menig blijk
 Van Zijn heerlijk koninkrijk,
 Voor Zijn troon en hier beneden

Hartelijk dank voor uw komst. 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’.









Ook onderstaande bedrijven hebben deze avond mede mogelijk gemaakt: 
  

Van Rossum Fruit
Stavenisse

NB Administratie & Belastingen
Boswei 63, 4696 AZ Stavenisse

Klippel 
Bouw / Wegenbouw

Janssen Dienstverlening 
Buurtweg 8A, 4696 RV  Stavenisse

Carwash Coerd Priem
voor uw auto en bedrijfsbus
06-34458379

Van Loon Kaaskanjers

Overbeeke verzekert & bankiert! Ongediertebestrijding Tholen
Leen van Eenennaam
Tel 06-48324809 of 0166-692364

N.N.Denissen – Engineering 
www. Denissen-engineering.nl 
Tel: 06-31959754 

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

•	 Jumbo voor de pakjes Wicky voor de kinderen bij de pannenkoekenmiddag
•	 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



Vorig jaar bestond Jongerenkoor Matthánja 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een 
concert gegeven, wat is opgenomen. U kunt zo ook nog meegenieten van deze mooie avond. 

Vanavond is deze cd bij de uitgang verkrijgbaar voor €7,50. Van dit bedrag wordt €2,50 
geschonken aan de kerk, t.b.v. de restauratie. 

€7,50

Bij de uitgang verkrijgbaar!

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!



Financiële verantwoording
We kunnen deze avond beginnen met het bedrag van:

€ 1200,-
Dit is het bedrag wat over gebleven is, van zowel kinderkoor als sponsorgeld, na aftrek van 

onkosten. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de restauratie van de kerk.
We willen alle sponsors hartelijk dank zeggen voor het mede mogelijk maken van deze avond.

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  

 

www.autoschadebuijs.nl

PARKEER- 
DEUKJE?
Onze restyle-specialist  
lost het snel en goed op!

Bel Autoschade Buijs 

0166-606 898
Reparatie vanaf  € 35,-



KOZIJNEN
ZONWERING
DAKRAMEN
DAKKAPELLEN
DAKGOTEN
GEVELBEKLEDING

www.koozijn.nl

Showroom:
Griendaak 5 • 3371 KH  
Hardinxveld-Giessendam

info@koozijn.nl
085 104 07 03

Onbetwist dé 
kozijnspecialist!



Stevinweg 11
4691 SM  Tholen
Tel.: 0166-604418  

tholen@multimate.nl


