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Ten geleide

Welkom!

Echt fijn dat u er vanavond bij bent, want zonder u had ons bestaan als 
Zang- en Oratorium Vereniging geen zin. Wij hebben een groot deel van 
het afgelopen jaar wekelijks geoefend om deze stukken van Dvorák en 
Richter op zo’n hoog mogelijk niveau uit te kunnen voeren en het zou toch 
wat teleurstellend zijn geweest om dat voor een lege zaal te moeten doen. 
Natuurlijk is gewoon elke week zingen op zich ook heerlijk, maar toeleven 
naar de spanning van een uitvoering geeft net die extra dimensie die ons 
gefocusseerd houdt.
Dus u hebt uw aandeel geleverd, net als de zangers, de geweldige solisten, 
de orkestleden, de dirigent, de koffieschenkers, de podiumbouwers, de 
kaartverkopers, de sponsors en de donateurs. Maar uiteraard kunt u nog 
meer doen als u dat wilt: zelf mee komen zingen, donateur worden of 
uw bedrijf sponsor maken. Er is veel nodig om een avond als vanavond 
mogelijk te maken. Kijk voor meer gegevens, onder andere over open 
kennismakingsavonden, op www.cantarella.nl.

  Voor nu wens ik u veel luisterplezier.

  Pieter Kruit, voorzitter Cantarella

Geachte concertbezoeker...
Wij heten u van harte welkom bij ons concert in het 
 kerkgebouw van de Raamstraat. Gezien de beperkte 
voorzieningen  van dit gebouw (zie bijgaande plattegrond) 
vragen wij uw welwillende aandacht en medewerking bij 
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het volgende:
• De programmaboekjes 

vindt u bij de ingang van 
de kerkzaal.

• Roken en het gebruik 
van de mobiele telefoon 
zijn uiteraard niet 
toegestaan.

• Er is in de kerk geen 
garderobe. U moet 
daarom zelf toezien op 
uw eigendommen.

• In de kerkzaal zijn geen 
toiletten beschikbaar.

• Indien noodzakelijk 
kunt u deze avond in 
het gebouw van de 
Wending gebruik maken 
de daar aanwezige 
toiletten (1e en 2e 
verdieping).

• Tijdens de pauze 
wordt u zowel voor- als 
achterin de kerkzaal 
gratis koffie en thee 
aangeboden.

• Wilt u de lege bekertjes 
en verdere afval in de 
afvalbakken deponeren?

• Als u gebruik moet 
maken van een 
klapstoel, wilt u deze 
dan tijdens de pauze 
en na het concert even 
inklappen, zodat er een 
vrijere doorgang in de 
kerk mogelijk is?

• Indien u na afloop van 
het concert samen met 
de koorleden nog een 
drankje wilt nemen, dan 
bent u van harte welkom 
in het gebouw van de 
Wending.

Wij wensen u een goed concert toe.
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De uitvoerenden

Cantarella
zang- en oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een 
gemengd koor met ongeveer honderd leden. 
Het koor is in 1958 ontstaan uit een fusie van vier 
koren met als doel de Matthäus Passion van 
J.S. Bach regelmatig uit te voeren. Het koor deed 
dat in het begin van zijn bestaan jaarlijks. Later zijn 
er andere werken op het programma gekomen, 
zoals diverse missen, requiems en oratoria 
(o.a. van Bach, Beethoven, Brahms, Dvorák, 
Mendelssohn, Mozart, Britten en Verdi). Vanaf 
de jaren negentig werden ook minder gangbare 
composities uitgevoerd, zoals in 1993 het drieluik 
Trionfi van Carl Orff. In het jubileumjaar 2008 
voerde Cantarella onder meer de Messa di 
Gloria van Puccini uit. In 2011 werd The Company 
of Heaven van Britten uitgevoerd, in 2012 het 
oratorium Paulus van Mendelssohn en in 2013 
Ode for St. Cecilia en delen uit de Coronation 
Anthems van Händel. Het koor trad toen ook op in 
Duitsland. Begin 2015 werkte het koor mee aan de 
openluchtmanifestatie ‘De Laatste Trein’ rond de 
ingebruikname van de nieuwe spoortunnel.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15-
22.15 uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 
te Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom 
daar eens een kijkje te komen nemen. Pianist 
Ronald Jochems is de vaste begeleider bij de 
repetities. Meer informatie over het koor is te 
vinden op www.cantarella.nl.

Johan Sonneveld
dirigent

 Johan Sonneveld studeerde van 1982 tot 
1991 aan het Rotterdams Conservatorium. Hij 
studeerde orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek 
bij Arie J. Keijzer en Barend Schuurman, en 
koordirectie, eveneens bij Barend Schuurman. 
Sinds 1996 is Johan Sonneveld dirigent van de 
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella te 
Delft. Daarnaast is hij dirigent van de Koninkijke 
Zangvereniging Excelsior in Den Haag, van de 
christelijke oratoriumvereniging Sursum Corda in 
Rotterdam en van het kamerkoor Musica Vocalis 
Scyedam in Schiedam. Sonneveld is tevens cantor-
organist in Barendrecht en verleent regelmatig 
medewerking aan cantatediensten en concerten 
als continuo-speler en als solist. In 2015 kreeg hij 
veel waardering voor de leiding van een ‘scratch’ 
Matthäus Passion in Delft. In één dag wist hij een 
omvangrijk gelegenheidskoor in samenwerking 
met orkest en solisten tot een complete uitvoering 
te brengen die alom bewondering verwierf.

Holland Symfonie Orkest
Holland Symfonie Orkest is een professioneel 
orkest, gespecialiseerd in het begeleiden 
van koren en solisten. Het wordt per concert 
ingehuurd en kan in iedere gewenste 
samenstelling spelen. Het orkest kent een langere 
voorgeschiedenis: eerst was er het Gewestelijk 
Orkest (tot 1984), daarna het Randstedelijk 
Begeleidingsorkest, vervolgens RBO Sinfonia en 
sinds 2012 het  Holland Symfonie Orkest. Onder 
deze naam traden de musici overigens al sinds 

Zang- en oratoriumvereniging Cantarella

Eric Koevoets

Titia van Heyst Leon van LiereCarla Lana Martijn Sanders
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leiding van Ton Koopman en De Nederlandse 
Bachvereniging onder leiding van Jos van 
Veldhoven.
In 1996 en 1998 nam zij deel aan het Vocaal 
Concours Terborgh waar zij prijzen won. In 1999 
kreeg zij een studiebeurs van het Prins Bernhard 
Cultureel Fonds om in Italië verder te studeren. 
Aanvankelijk studeerde zij in Rome bij de sopraan 
Olga Romanko en aan het l’Ateneo Internazionale 
della Lirica di Sulmona bij de docenten 
Margaret Baker-Genovesi en Gianni Raimondi. 
In september 2003 vervolgde zij haar studie bij 
de Mezzosopraan Simona Mango in Bern bij 
wie zij zich verder bekwaamde in het Belcanto-
repertoire. 
Tijdens het Festival di Pasqua te Rome in 2004 
vertolkte zij de rol van Maria Cleofe naast de 
bekende sopraan Cecilia Gasdia in het oratorium 
La Resurezzione van Händel. Daarnaast treedt zij 
regelmatig op als soliste in verschillende Bach-
cantates en zijn Passionen. Ook het romantisch 
repertoire zoals Le Petite Messe Solennelle van 
Rossini en moderne hedendaagse muziek vertolkt 
zij met veel plezier.

Leon van Liere
tenor 

 Leon van Liere studeert sinds 2004 zang bij Frans 
Huijts aan Codarts, Hogeschool voor de Kunsten 
te Rotterdam. In juni 2009 behaalde hij daar het 
diploma Bachelor of Music en in september van dat 
jaar vervolgde hij zijn zangstudie met de opleiding 
Master of Music aan hetzelfde instituut en bij 
dezelfde docent. Hij ontving daarnaast lessen/
masterclasses van Max van Egmond, Roberta 
Alexander, Carolyn Watkinson, Bart De Kegel, 
Vinson Cole, Udo Reinemann, Dennis O’Neill, 
Rudolf Piernay en Rudolf Jansen.
Leon treedt op als tenorsolist in missen en 
oratoria met koor en op kamermuziekconcerten. 
Het repertoire loopt uiteen van oude muziek tot 
romantisch repertoire en hedendaagse composities. 
Hij werkte samen met dirigenten als Philip Pickett, 
Hans Leenders, Beni Csillag, Wiecher Mandemaker, 
Benjamin Bakker, Pim Overduin en Gilles Michels.

Leon is ook als koorzanger actief: hij maakt deel 
uit van de Rotterdamse Laurenscantorij en het 
professionele Laurens Collegium Rotterdam onder 
leiding van Wiecher Mandemaker. Verder is hij als 
freelancer verbonden aan ensembles als PA’dam 
onder leiding van Maria van Nieukerken, Capella 
Isalana onder leiding van Klaas Stok en het Groot 
Omroepkoor.

Martijn Sanders
bariton

Bariton Martijn Sanders studeerde aan het 
Utrechts conservatorium bij Henny Yana Diemer 
en aan de Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wenen. Daarna was hij lid van Opera 
Studio Nederland en studeerde  hij verder bij de 
Amerikaanse tenor James McCray.
Nadat hij een eerste prijs won op het Nico Dostal 
concours in St Pölten (Oostenrijk), debuteerde 
hij in 1999 in Wenen  ter gelegenheid van de 
Wiener Mozartwoche als Papageno (Zauberflöte-
Mozart). Daarna zong hij rollen bij o.a. de Wiener 
Kammeroper, Stadtheater Baden, Opera Trionfo, 
de Nationale Reisopera, de Nederlandse Opera 
en op verschillende internationale festivals. 
Ook als liedzanger en concertsolist heeft Martijn 
Sanders een grote reputatie opgebouwd en is 
hij te horen op de belangrijke podia in binnen- 
en buitenland. Tot zijn recente engagementen 
behoren onder andere Bach’s Matthäus Passion 
met het Residentieorkest, Joseph in Berlioz’s  
L’ enfance du Christ en L’ami in Debussy’s 
La chûte de la maison Usher met het Radio 
Filharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart. Met 
het Limburgs Symfonie Orkest werkte hij samen 
in Mahler’s Lieder eines fahrenden Gesellen. In 
november 2010 soleerde hij in Rachmaninov’s 
The Bells op het vierjaarlijkse Prins Clausconcert 
in aanwezigheid van koningin Beatrix. Martijn 
Sanders werkte samen met orkesten en ensembles 
als het Koninklijk Concertgebouworkest, 
Symfonieorkest Vlaanderen, het Radio Kamer-
orkest, Holland Symfonia, het Nederlands Kamer-
orkest, het Gelders Orkest en het Nederlands 
Blazers Ensemble.

2000 bij andere concerten dan koorbegeleidingen 
op. Het orkest is onderdeel van de Stichting 
Holland Orkest Combinatie (HOC), de 
voortzetting van de Stichting Koorbegeleidingen. 
Behalve begeleiding verzorgt HOC ook 
educatieve projecten.

Eric Koevoets
orgel

Eric Koevoets werd in 1967 te Rotterdam geboren 
en studeerde bij Jet Dubbeldam orgel (uitvoerend 
en docerend musicus) aan het Rotterdams 
Conservatorium, bij Frans van Hoek piano 
(docerend musicus) en bij Barend Schuurman 
koordirectie. In 1991 studeerde hij af voor orgel 
en piano, en in 2002 behaalde hij het diploma 
koordirectie. Ook volgde hij improvisatielessen bij 
Arie J. Keijzer. Ten overstaan van de Commissie 
Bevoegdheidsverklaringen van de R.K. Kerk 
behaalde hij in 1992 het diploma kerkmuziek. 
Hij geeft regelmatig orgelconcerten en is ook 
veelvuldig actief als begeleider. Koevoets 
componeerde diverse werken, waaronder 
koormuziek, verschillende composities voor 
sopraan en orgel, en piano- en orgelwerken.
Eric Koevoets is als dirigent-organist verbonden 
aan de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. Daarnaast 
is hij dirigent van het Zevenbergs Vocaal Ensemble 
en dirigeert hij Vocaal Ensemble Distino, dat op 
projectbasis bij elkaar komt. Tevens is hij piano- 
en orgeldocent aan Muziekonderwijscentrum 
‘Dubbelsteyn’ te Dordrecht. In de afgelopen jaren 
zijn van zijn spel enkele CD’s uitgebracht.
 

Titia van Heyst
sopraan 

Titia behaalde in mei 2007 haar master diploma 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Tijdens haar masterstudie specialiseerde zij zich 
in de Franse en Duitse liedkunst. Zij studeerde 
bij Sasja Hunnego en volgde daarnaast lessen 
en masterclasses bij Valérie Guillorit, Jard van 

Nes, Meinard Kraak, Dame Melvina Major, Elly 
Ameling en Erna Spoorenberg. Inmiddels wordt 
zij gecoacht door sopraan Hanneke de Wit. Haar 
muzikale opleiding begon aan de Kathedrale 
Koorschool in Utrecht. Vanwege haar kwaliteiten als 
jonge (twaalfjarige!) sopraan werd zij gevraagd als 
solofairy Peaseblossom in Benjamin Brittens opera 
A Midsummer Nights Dream, een productie van 
De Nationale Opera. Een unieke ervaring die haar 
keuze voor een zangstudie mede heeft bepaald.
Titia voert geregeld grote oratoriumwerken uit 
zoals de Matthäus Passion en Johannes Passion 
en het Weihnachts-Oratorium van Bach, de 
Messiah van Handel, Ein Deutsches Requiem 
van Brahms, Mozart’s Exsultate Jubilate en diens 
Krönungsmesse, maar ook het het Gloria van 
Poulenc en Orffs Carmina Burana. 
Buiten de concertzalen en grote kerken in 
Nederland treedt Titia als ook soliste op in 
het buitenland. Ze toerde onder meer door 
Denemarken, Zweden en Frankrijk met de 
Johannes Passion van Bach. Titia is behalve soliste 
een gepassioneerd ensemble zangeres. Zij zingt 
als freelancer bij Cappella Amsterdam en wordt 
regelmatig door andere (buitenlandse) ensembles 
uitgenodigd. Zo zong zij in Zuid Afrika, de 
Verenigde Staten, Venezuela en diverse Europese 
landen. Met pianist Lineke Lever vormt zij het 
LiedDuo Van Heyst-Lever, dat in concertzalen, 
kerken en kleine theaters optreedt met repertoire 
uit de negentiende- en twintigste-eeuwse muziek.

Carla Lana
alt

 De Nederlandse alt Carla Lana studeerde bij de 
tenor Geert Berghs en behaalde haar diploma 
Zang aan het Conservatorium Utrecht in 1999. 
Nog tijdens haar studie debuteerde zij als Dido in 
de opera Dido and Aeneas van H. Purcell tijdens 
het Nationaal Opera-Festival te Enschede.
Na een verblijf van bijna acht jaar in Rome woont 
en werkt zij sinds drie jaar weer in Nederland. Als 
freelance artiest is zij verbonden aan het koor 
van De Nederlandse Opera te Amsterdam, The 
Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder 
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Martijn Sanders
bariton

Bariton Martijn Sanders studeerde aan het 
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Kunst in Wenen. Daarna was hij lid van Opera 
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sopraan 
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Concert-reizen voerden hem naar Frankrijk, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Richter 
overleed in Straatsburg.
Het Kemptener Te Deum schreef Richter in 
1745, zoals de naam al aanduidt, in zijn woon- en 
werkplaats Kempten. Het is een werk voor vier 
zangsolisten, koor en een kleine orkestbezetting. 
Het werd voor het eerst uitgevoerd in de 
St-Lorenz Basiliek in die stad, een kerk in rijke 
Zuidduitse barokstijl. Koepel en plafond zijn 
afgebeeld op de omslag van dit boekje en op 
ander drukwerk voor dit concert. 

Antonín Leopold Dvořák 
(1841 – 1904)

Antonín Dvořák is vooral bekend als een 
componist uit de tijd van de Romantiek, een stijl 
die hij zelf ook praktiseerde. Hij werd in een klein 
dorpje in Bohemen (iets ten noorden van Praag) 
geboren en werkte het grootste deel van zijn 
leven in, of in de buurt van, Praag. 
Hij werkte als altviolist in een reizend orkest 
en onderwijl maakte hij zich zichzelf bekwaam 
op het gebied van compositie. Hij werkte ook 
als organist, als dirigent en als pianoleraar (hij 
trouwde met een leerlinge) en op latere leeftijd als 
docent aan het Praags conservatorium.
Uit zijn vroegste periode zijn vooral 
strijkkwartetten bekend. Daarna volgden 
enkele symfonieën en een aantal opera’s (zowel 
met Duitse als met Tsjechische libretto’s). Zijn 
internationale doorbraak kwam in 1874, mede op 
voorspraak van Johannes Brahms.
Vanaf begin 1880 werd hij bekend in Engeland, 
waar vooral belangstelling was voor zijn vocale 
werken (o.a hymnes, oratoria, een requiem). Zijn 
meest uitgevoerde werk is de negende symfonie 
Uit de Nieuwe Wereld, die hij in 1893 tijdens een 
verblijf van enkele jaren in New York schreef.
Mis in D opus 86 (“Luzany-mis”)
Dvořák schreef deze mis in opdracht van architect 
en kunst-patroon Josef Hlavka, de latere oprichter 
en eerste president van de Tsjechische Academie 
voor de Wetenschap. In deze versie worden de 

zangers vier solisten en koor) slechts begeleid 
door een orgel. In september 1887 werd het werk, 
dat Dvořák in drie maanden schreef, voor het 
eerst uitgevoerd bij de inwijding van de kapel bij 
het buitenverblijf (kasteel) van de opdrachtgever 
in Luzany (in het westen van Bohemen). De eerste 
openbare uitvoering was in april 1888 in Pilsen.
Dvořák bood de mis aan aan zijn vaste Tsjechische 
uitgever, maar die had geen belangstelling. 
 In Londen wilde Novello deze mis wel uitgeven. 
Hij vroeg Dvořák om een uitvoering met 
orkestbegeleiding te componeren. Dit gebeurde 
en dat werk werd voor het eerst uitgevoerd in 
Crystal Palace in maart 1893. De recenties in de 
Engelse pers waren unaniem lovend. 
In hetzelfde jaar verscheen ook de bladmuziek 
voor deze uitvoering; die met orgel als 
begeleiding werd pas in 1963 in druk uitgebracht.
De orkestversie werd en wordt nogsteeds 
in Engeland vaak uitgevoerd, zowel met de 
oorspronkelijke Latijnse tekst als ook wel met in 
het Engels vertaalde tekst. 

Antonín Leopold Dvořák

De componisten

František Xaver Richter 
(1709 – 1789)

 Richter werd geboren in Holešov in Moravië (in 
het oosten van het huidige Tsjechië). Hij  volgde 
zijn muziekstudies in Wenen en Italië. Van 1740 tot 
1747 was hij 2e kapelmeester in dienst van vorst-
abt Anselm Reichlin von Meldegg te Kempten im 
Allgäu (Beieren). Tijdens deze periode werden zes 
van zijn in totaal meer dan 70 symfonieën in Parijs 
gepubliceerd. In deze periode schreef hij zowel 
kerkelijke als wereldlijke muziek.
In 1747 werd hij componist, violist en zanger 

(bas) bij de bekende Mannheimer Hofkapelle van 
keurvorst Karel Theodoor van Beieren.
In 1769 werd hij kapelmeester aan de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Straatsburg. 
In zijn werken verbinden zich stijlelementen 
van het barok met lichtvoetige elementen. Hij 
behoort tot die meesters van de Mannheimer 
Schule, die voor het begin van de voor-klassieke 
symfonie belangrijk waren. Als muziekpedagoog 
en –theoreticus publiceerde hij het boek: 
Harmonische Belehrungen oder gründliche 
Anweisung zu der musikalischen Ton-Kunst oder 
regulären Komposition, een belangrijk werk voor 
muziekstudenten, zeker in die tijd.

František Xaver Richter De St-Lorenz Basiliek in Kempten
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1.    
Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. Tot U 
roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle 
machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die 
zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten.

2.    
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

3. 
U looft het roemvol koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten,
U looft de blanke stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de aarde:

4.   
U, Vader, onmetelijk in majesteit;
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog 
verheven;

5.    
U, Heilige Geest, de Vertrooster.

6.    
Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de 
Maagd.

1. 
Te Deum laudamus; te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ 
Potestates, 
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce 
proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth.

2. 
Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ.

3. 
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur 
Ecclesia:

4.    
Patrem immensæ majestatis;
Venerandum tuum, verum, et unicum Filium;

5.    
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

6.    
Tu Rex gloriæ, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

Kemptener Te Deum  F.X. RICHTER

ontwerp waar  muziek in zit.
pn-ontwerp@kpnplanet.nl

010 - 5927029
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KYRIE
    
1. Heer, ontferm U,
2. Christus, ontferm U.
3. Heer, ontferm U.

GLORIA
    
4. Ere zij God in den Hoge,

5.  en vrede op aarde voor de mensen 
van goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen U, 
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.

6.  Wij brengen U dank
om Uw grote heerlijkheid.
Here God, Koning der hemelen,
Almachtige God en Vader,
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, 
Lam Gods, Zoon van de Vader,

7.  die de zonden der wereld op zich neemt, 
ontferm U over ons. 
Verhoor onze smeekbeden, 
Gij die zit ter rechterhand Gods, 
ontferm U over ons.

8.  Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt hoogverheven, 
Jezus Christus, 
die met de Heilige Geest vertoeft 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.

KYRIE
 
1.  Kyrie eleison,
2.  Christe eleison.
3. Kyrie eleison.

GLORIA 

4.  Gloria in excelsis Deo,

5.  Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, glorificamus te.

6.  Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine fili unigenite,
Jesu Christe,
Agnus Dei, filius Patris,

7.  Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

8.  Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mis in D  A. DVOŘÁK

7.    
Gij die de prikkel van de dood hebt 
overwonnen
en voor de gelovigen het hemels rijk hebt 
geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van 
de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.

8.   
U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp,
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered;

9.   
Laat ons geteld worden onder uw heiligen in 
de eeuwige heerlijkheid.

10.   
Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.

11.   
U willen wij prijzen iedere dag, uw naam 
verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heer, 
spaar ons deze dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

12.   
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.

7.    
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis, esse venturus.

8. 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti;

9.   
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

10.   
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic 
hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos, 
usque in æternum.

11.   
Per singulos dies, benedicimus te, et laudamus 
nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi. 
Dignare Domine die isto sine peccato nos 
custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.

12.   
In te Domine speravi;
non confundar in æternum

PAUZE
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wij aanbidden U, wij verheerlijken U.

6.  Wij brengen U dank
om Uw grote heerlijkheid.
Here God, Koning der hemelen,
Almachtige God en Vader,
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, 
Lam Gods, Zoon van de Vader,

7.  die de zonden der wereld op zich neemt, 
ontferm U over ons. 
Verhoor onze smeekbeden, 
Gij die zit ter rechterhand Gods, 
ontferm U over ons.

8.  Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt hoogverheven, 
Jezus Christus, 
die met de Heilige Geest vertoeft 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.

KYRIE
 
1.  Kyrie eleison,
2.  Christe eleison.
3. Kyrie eleison.

GLORIA 

4.  Gloria in excelsis Deo,

5.  Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, glorificamus te.

6.  Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine fili unigenite,
Jesu Christe,
Agnus Dei, filius Patris,

7.  Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

8.  Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mis in D  A. DVOŘÁK

7.    
Gij die de prikkel van de dood hebt 
overwonnen
en voor de gelovigen het hemels rijk hebt 
geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van 
de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.

8.   
U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp,
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered;

9.   
Laat ons geteld worden onder uw heiligen in 
de eeuwige heerlijkheid.

10.   
Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.

11.   
U willen wij prijzen iedere dag, uw naam 
verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heer, 
spaar ons deze dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

12.   
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.

7.    
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis, esse venturus.

8. 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti;

9.   
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

10.   
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic 
hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos, 
usque in æternum.

11.   
Per singulos dies, benedicimus te, et laudamus 
nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi. 
Dignare Domine die isto sine peccato nos 
custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.

12.   
In te Domine speravi;
non confundar in æternum

PAUZE
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SANCTUS    

14.  Sanctus, sanctus, sanctus,
Domine Deus Sabaoth!

15. Pleni sunt coeli et terra 
gloriae tuae! 
Osanna in excelsis!

BENEDICTUS   
 
16.  Benedictus qui venit
in nomine Domini!

17.  Hosanna in excelsis! 

AGNUS DEI   
 
18.  Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis.

19.  Dona nobis pacem. 

SANCTUS  
 
14.  Heilig, heilig, heilig, 
is de Heer der Heerscharen!

15. Hemel en aarde zijn vervuld 
van Uw heerlijkheid! 
Hosanna in den hoge!

BENEDICTUS    

16.  Gezegend is hij, die komt 
in de naam des Heren! 

17.  Hosanna in den hoge! 

AGNUS DEI
   
18.  Lam Gods, dat de zonden 
der wereld op zich neemt, 
ontferm U over ons. 

19.  Geef ons vrede. 

CREDO 

9.  Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
filium Deum unigenitum, 
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patris,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.

10.  Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria virgine
et homo factus est.

11.  Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

12. Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris, 
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis.

13.  Credo in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem
qui ex Patre Filioque procedit,  
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et glorificatur.
qui locutus est per Prophetas 
Credo in unam sanctam catholicam
et apostolcam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
et vitam venturi saeculi.
Amen.

CREDO 

9. Ik geloof in één God, 
de Almachtige Vader, 
Schepper des hemels en der aarde, 
van al het zichtbare en onzichtbare. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader voor alle eeuwen, 
God uit God, licht uit licht, 
Waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
mede zelfstandig met de Vader, 
door Wie alle dingen zijn geschapen. 
Die om ons, mensen, 
en om ons behoud 
is nedergedaald uit de hemel. 

10.  Die vlees is geworden 
door de Heilige Geest 
uit de maagd Maria 
en mens is geworden.

11.  Die voor ons is gekruisigd 
onder Pontius Pilatus, 
heeft geleden en is begraven. 

12.  Die ten derde dage is opgestaan, 
overeenkomstig de Schriften, 
ten Hemel is opgestegen, 
alwaar Hij zit aan de rechterhand des Vaders, 
vanwaar Hij zal komen met heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden, 
Wiens rijk geen einde zal nemen.

13. Ik geloof in de Heilige Geest, 
de Heer en levensbrenger, 
die is voortgekomen uit de Vader en de Zoon. 
die met de Vader en de Zoon 
gelijkelijk wordt aanbeden en verheerlijkt: 
heeft door de profeten
En in een heilige, algemene 
en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doop 
tot vergeving der zonden. 
En ik verwacht de opstanding der doden 
en een eeuwig leven,
Amen.
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Bij dit concert zingen mee:

Sopranen   Patty Adelaar, Gerie Battjes, Helma van den Bergh, Laura van Broekhoven, Ingrid Dam, 
Kaat Deprez, Lies van Eijk, Cecile Fassaert, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Louise de Groot, 
Marja Groot, Annemiek Grootendorst, Eva Hermans, Adry Hoevenaars, Marjanne Laansma, Willy de Lang, 
Elzelina van Lent, Margret van der Maarel, Beppie van de Meijden, Alie Notenboom Greta Oostenbrug, 
Anita Rocchi, Willy Schats, Tynke Siegersma, Jolanda Verweij, Laura Warreman, Josien Woudstra, 
Joke van Zanten.

Alten   Marike van Balen,,Joyce Beumer, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry Buijs, Mariska Dotsch, 
Diet Draisma, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, Reina Hollestelle, Riet de Jager, Agnes de Jong, 
Marian van Loenen, Ineke Lourens, Adele Nieuweboer, Jeanine Pasman, Hannah Romeyn, Wies Rood, 
Toos Thoolen, Corry Unger, Albertine van der Velde, Marga Vintges, Pietje Visser, Anne Michelle Wiersma, 
Linda van Wijnbergen, Susanne Wilmer, Netty Zegers, Mireille Zwaan.

Tenoren   Arie van den Bergh, Nico Bouman, Bert van den Braak, Hans Geers, Kees de Graaff, Frank Kiefte, 
Sander Siebenga, Embert van Tilburg, Ron Wesenbeek, Evert Woudstra.

Bassen   Jurjen Battjes, Jan Bijl, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard 
Hollestelle, André Huijben, Gerben Joustra, Pieter Kruit, Rob te Lintel Hekkert, Wytze Oostenbrug, Jan Edo 
Otten,Aren Roetman, Kees Smilde, Willibrord Smit, Mart van der Valk, Ton Vermeulen, Paul Visee.



[ 20 ] [ 21 ]

Bij dit concert zingen mee:

Sopranen   Patty Adelaar, Gerie Battjes, Helma van den Bergh, Laura van Broekhoven, Ingrid Dam, 
Kaat Deprez, Lies van Eijk, Cecile Fassaert, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Louise de Groot, 
Marja Groot, Annemiek Grootendorst, Eva Hermans, Adry Hoevenaars, Marjanne Laansma, Willy de Lang, 
Elzelina van Lent, Margret van der Maarel, Beppie van de Meijden, Alie Notenboom Greta Oostenbrug, 
Anita Rocchi, Willy Schats, Tynke Siegersma, Jolanda Verweij, Laura Warreman, Josien Woudstra, 
Joke van Zanten.

Alten   Marike van Balen,,Joyce Beumer, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry Buijs, Mariska Dotsch, 
Diet Draisma, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, Reina Hollestelle, Riet de Jager, Agnes de Jong, 
Marian van Loenen, Ineke Lourens, Adele Nieuweboer, Jeanine Pasman, Hannah Romeyn, Wies Rood, 
Toos Thoolen, Corry Unger, Albertine van der Velde, Marga Vintges, Pietje Visser, Anne Michelle Wiersma, 
Linda van Wijnbergen, Susanne Wilmer, Netty Zegers, Mireille Zwaan.

Tenoren   Arie van den Bergh, Nico Bouman, Bert van den Braak, Hans Geers, Kees de Graaff, Frank Kiefte, 
Sander Siebenga, Embert van Tilburg, Ron Wesenbeek, Evert Woudstra.

Bassen   Jurjen Battjes, Jan Bijl, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard 
Hollestelle, André Huijben, Gerben Joustra, Pieter Kruit, Rob te Lintel Hekkert, Wytze Oostenbrug, Jan Edo 
Otten,Aren Roetman, Kees Smilde, Willibrord Smit, Mart van der Valk, Ton Vermeulen, Paul Visee.



[ 22 ] [ 23 ]



[ 22 ] [ 23 ]



[ 24 ] [ 25 ]

COLOFON  Dit programmaboekje is een uitgave van ZOV Cantarella. 
 Tekst: ZOV Cantarella Vormgeving: P& ontwerp, Maasland  Drukwerk: Druk. Tan Heck, Delft

Kom zingen bij Cantarella!
Lijkt het u leuk om te zingen in een groot koor, dan is Cantarella wellicht 

iets voor u. Cantarella zoekt nieuwe zangers, met name tenoren. 
Maar ook sopranen, alten en bassen zijn welkom. Vrijblijvend kennismaken 
kan bij voorkeur op onze open repetitieavonden op 12 en 19 januari a.s. 

van 20.15-22.15 uur in het Voorhuis, Voorstraat 64 in Delft.

Meer info op onze website www.cantarella.nl

Relatiebegeleiding
Ieder mens is afhankelijk van relaties, als kind zelfs om te 
kunnen overleven en hierdoor voor volwassenen cruciaal. Dat 
geldt in het bijzonder voor de partnerrelatie. 

Meestal is die relatie ontstaan uit verliefdheid op elkaar. Deze 
fase is tijdelijk en gaat over in een fase waarin irritaties kunnen 
optreden, eenzaamheid ontstaat en het verlangen naar liefde. 

Als de afstand niet meer of moeilijk overbrugbaar is kan het 
helpend zijn om daar onder begeleiding naar te kijken. 

Wij kunnen die begeleiding geven. Dit doen we bewust samen, 
als stel en als vrouw en man om zo een goede balans, 
stevigheid en ondersteuning voor beide partners te kunnen 
bieden. 

Wij werken met wat er aan de orde is, zowel met dat wat er 
tussen de partners als wat er bij de afzonderlijke partners 
gebeurt. 

Wij doen dit vanuit verschillende benaderingen, opgebouwd uit 
diverse opleidingen en trainingen èn uit eigen ervaring. 

Met onze benadering helpen we stellen meer inzicht te krijgen 
in wat er speelt in hun relatie en bij zichzelf èn hoe ze daar mee 
om kunnen gaan. Zodat de liefde weer kan stromen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Petra van Mourik: 06 12136169 of          
Kees Smilde: 06 53368113 
keesenpetra@icloud.com 
www.petravanmourik.nl 

Praktijk voor Relatiebegeleiding| Lichaamsgeoriënteerde 
Psychotherapie|Traumatherapie|Training
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Op 13 november 2015 voert het Delftse oratoriumkoor Cantarella twee  bijzondere 
 werken uit, te weten de Mis in D-majeur, opus 86, van  Antonin Dvořak en het  Kemptener 
Te Deum van František Xavier Richter. In dit  concert kunt u dus kennismaken met werk 
van een bekende en een minder bekende componist. Een Te Deum is een lofzang voor 
feestelijke dankdiensten en die feestelijkheid spat dan ook van dit barokke werk af. De 
Mis in D is een Romantisch werk dat rijk aan expressie is.

Richter (1709-1789) was afkomstig uit Moravië (Tsjechië), maar hij was  vooral werk-
zaam in Oostenrijk en Duitsland. Hij behoort tot die meesters van de  Mannheimer 
Schule, die voor het begin van de voor-klassieke  symfonie belang rijk waren. Hij was 
een vroege tijdgenoot van Mozart, die zijn werk kende en waardeerde. Het Kemptener 
Te Deum componeerde hij in 1745, in Kempten in Zuid-Beieren, waar hij vanaf 1740 zes 
jaar verbleef. Hij was daar als 2e kapel meester verbonden aan koor en orkest van het 
hof van de Prinz-Abt. Daarna werkte hij onder meer nog in Mannheim en in Straatsburg.

De componist Antonin Dvořak (geboren in 1841 in Bohemen, toen malig Oosten rijk, nu 
Tsjechië) schreef de Mis in D ter gelegenheid van de  inwijding van de kapel die een 
 bevriende architect bij diens kasteel had gebouwd. Het was een compositie, voor 
 solisten en koor met orgel- begeleiding, die in 1887 ter gelegenheid van de inwijding 
van de kapel werd uitgevoerd. Later schreef Dvořak, op verzoek van zijn Engelse uit-
gever, een uitgebreide versie: een groot, mystiek werk voor koor en orkest, dat in 1893 
in Crystal Palace in Londen in première ging. Het behoort met het Stabat Mater en het 
Requiem tot de belangrijkste kerkelijke werken van deze componist.

vrijdag 13 november 2015  –  Raamstraatkerk  delft
Titia van Heyst - sopraan     Carla Lana - alt     Leon van Liere - tenor     martijn sanders - bas      

Eric Koevoets - orgel     Holland Symfonie Orkest     Johan Sonneveld - dirigent            

Aanvang: 20.15 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur

Kaarten: voorverkoop € 25,–; aan de kerk € 27,– Inclusief koffie/thee en programmaboekje.  

Voorverkoop via muziekhandel Van Buytene, de website en de leden van het koor.

www.cantarella.nl

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de 
steun van het VSB fons, fonds 1818  en JOA

zang- en oratoriumvereniging
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