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Welkom

Ria Korpershoek en Jeanne Storm-Korpershoek
quatre-mains op piano



Hans Treurniet

Drieluik koraalbewerkingen van 20e-eeuwse Nederlandse componisten
a. Geest van hierboven (lied 675)      Johan van Dommele (1927-
heden)
    - Allegro
b. Tot U, die zetelt in de hemel hoog (lied 123)
    - Tranquillo        Albert de Klerk (1917-1998)
c. Zing voor de Heer een nieuw gezang (lied 655)
    - Vivace       Nico vd Hooven (1933-1991)
    - Adagio
    - Vivace
Aansluitend samenzang lied 655

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
    Hij laaf u heel uw leven lang
    met water uit de harde steen.
    Het is vol wond’ren om u heen.

4. De hand van God doet in de tjd
    tekenen van gerechtgheid.
    De Geest des Heren vuurt ons aan
    de heil’ge tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid
    doorleven tot in eeuwigheid
    en zingen bij zijn wederkeer
    een nieuw gezang voor God de Heer.





Ria Korpershoek en Gerard Blok

You raise me up           Rolf Lovland (1955-
heden)
Après un Rêve           Gabriël Fauré (1845-1924)
Salut ‘d Amour            Edward Elgar (1857-
1934)



Jan J. van den Berg

Voorspel en koraal ‘Ach blijf met uw genade’           
           Adriaan C. Schuurman (1904-1998)

Preludium en fuga in E klein           J.S.Bach (1685-1750)
Toccata over psalm 96 Jan. J. van den Berg (1929-heden)
Deze toccata is opgedragen aan Guus Korpershoek vanwege hun 
vriendschapsband en de achtng voor ziin kunnen en kennis, aldus Jan J. 
van den Berg.



Gedicht ‘Een Koraal’ over J.S. Bach         Rutger 
Kopland
Voorgedragen door Nelleke Slootweg



Arjen Leistra

Benedictus op.59 no.9          Max Reger (1873-1916)
Dankpsalm op.145 nr.2       Max Reger (1873-1916)
In deze dankpsalm klinken de melodieën van ‘Wat God doet, dat is 
welgedaan’ en ‘Lof zii de Heer’





Afsluiting

Hierna is er gelegenheid Guus Korpershoek te feliciteren onder het 
genot van een hapje en een drankje.



Spiering-orgel Standaart-orgel
Emmaüskerk Bethelkerk


