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Zangvereniging Cantarella Delft
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Gulian van Nierop  bas

Arjen Leistra  orgel    

Dennis Broeders  dirigent

Johannes Brahms ---------------------- Geistliches Lied,  Opus 30
Felix Mendelssohn Bartholdy ---- Jerusalem (aria uit Paulus),
 Opus 36-sopraansolo
Felix Mendelssohn Bartholdy ---- Hear my Prayer,  WoO 15
Gabriel Fauré  ---------------------------- En prière - baritonsolo
Francis Poulenc ------------------------- Priez pour Paix - baritonsolo
Gabriel Fauré  ---------------------------- Cantique de Jean Racine
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Maurice Duruflé  ------------------------ Requiem, Opus 9
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WE’RE BACK! 
THE ORIGINAL PRODUCTION, FROM LONDON’S WEST END

14 T/M 18 DECEMBER 2022

ROTTERDAM AHOY 

TICKETS VANAF € 24,- 
MOJO.NL | CATSTHEMUSICAL.COM

SLECHTS 6 SHOWS

TM © 1981 RUG LTD CATS LOGO DESIGNED BY DEWYNTERS

“MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER BASED ON OLD POSSUM’S BOOK OF PRACTICAL CATS BY T. S. ELIOT. ORIGINALLY PRODUCED BY CAMERON MACKINTOSH AND THE REALLY USEFUL THEATRE COMPANY”.

Ten geleide

Romantische Herfststemmen in Schiedam!

Hartelijk welkom bij ons concert!

Als koor hebben we iets in te halen. Daarom geven we dit najaar een tweede 
concert, met een prachtig gemengd romantisch programma voor orgel en 
koor. Het Requiem van Duruflé vormt de hoofdmoot vanavond en wordt 
voorafgegaan door liederen van Brahms, Mendelsohn, Fauré en Poulenc. 
Deze muziek sluit goed aan aan de periode waarin we leven. Er gaat verstilling, 
overgave en vredigheid vanuit, die als medicijn kunnen dienen tegen escalerend 
geweld en tegenstellingen. Daarnaast past de muziek ook heel goed bij de 
herfst, waarin de natuur zich terugtrekt en zich voorbereid op de winter(slaap).

Om deze muziek zo goed mogelijk te laten klinken hebben we gekozen voor 
de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. Het is niet alleen een hele mooie kerk, 
ze biedt ook een ruimte waar orgel, koor en publiek op een unieke manier 
samenkomen.

Als koor hebben we met veel enthousiasme aan de voorbereiding voor deze 
uitvoering gewerkt onder de bezielende leiding van Dennis Broeders. 

Tegelijkertijd is dit ook het afscheidsconcert van onze dirigent want tot ons 
verdriet gaat Dennis ons na vier jaar verlaten. Hij heeft daar goede persoonlijke 
redenen voor. De afgelopen jaren heeft Dennis ons geleerd dat kwaliteit en 
plezier heel goed samen kunnen gaan. Tegelijk zijn we er ook wel een beetje 
trots op dat hij bij ons op de bok gestaan heeft en dat we hebben mogen 
genieten van zijn bijzondere talenten. Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk 
danken voor deze periode en wensen hem uiteraard een mooie persoonlijke en 
muzikale toekomst toe.  

Wij wensen u een rijke muzikale avond 
 

Kees Smilde, voorzitter Cantarella
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Zang- en oratoriumvereniging Cantarella Dennis Broeders

Meneka Senn Arjen LeistraGulian van Nierop

Cantarella
Zangvereniging Cantarella Delft is een gemengd 
koor met ongeveer tachtig enthousiaste leden.
Het koor ontstond in 1958 door 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 ook andere werken op het 
programma gekomen, zoals diverse missen, 
requiems en oratoria (o.a. van Bach, Beethoven, 
Brahms, Britten, Dvořák, Mendelssohn, Mozart 
en Verdi).
Vanaf de jaren negentig werden ook minder 
gangbare composities uitgevoerd, zoals in 
1993 het drieluik Trionfi van Carl Orff. In 2012 
stond het oratorium Paulus van Mendelssohn 
op het programma 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. Later 
dat jaar volgde een concert met werken van  
F.X. Richter en A. Dvořák. In 2016 werd het 
oratorium Joshua van G.F. Händel uitgevoerd. 
In november 2017 was er een groot concert met 
werken uit de Engelse koortraditie rond 1900. 
Begin 2018 voerde Cantarella de Johannes 
Passion van J.S. Bach uit.
In oktober 2018 ondernam het koor een 
geanimeerde en succesvolle reis naar Oxford, 
waar delen van het afscheidsconcert (november 
2018) van de toenmalige dirigent Johan 
Sonneveld in drie verschillende kerken ten 
gehore werden gebracht.
Sinds december 2018 leidt de jonge en 
enthousiaste dirigent Dennis Broeders het koor, 
onder wiens directie in 2019 een uitvoering werd 
gegeven van de Mis in C van Beethoven en de 

Vesperae Solennes de Confessore van Mozart 
en voorjaar 2022 een wederom succesvolle 
uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Dennis Broeders
dirigent

Dennis Broeders (1990) is een veelzijdig musicus 
die zich specialiseert in piano, zang en koren. 
Met twee kamerkoren (Leids Projectkoor & 
kamerkoor d’Allure), een oude muziekkoor 
(Ensemble Illustre) en een groot gemengd koor 
(Cantarella) zoekt hij als dirigent de diversiteit op. 
Daarnaast geeft hij met veel plezier les aan de 
Dirigentenwerkplaats. Hij was twee jaar repetitor 
bij het Nederlands Studenten Kamerkoor en 
zanger/producer in de eerste editie van NKK 
NXT.
Hij behaalde zijn bachelor en master aan het 
ArtEZ Conservatorium met de hoofdvakken 
piano en koordirectie en bijvak zang. Hij ontving 
lessen van onder andere Frank Peters, Marien 
van Nieukerken en Klaas Stok. Daarna volgde 
hij een jaar lessen bij Jos Vermunt aan het 
Conservatorium van Amsterdam.
Als zanger wordt hij momenteel gecoacht door 
Hetty Gehring en hij volgt orkestdirectielessen 
bij Bas Pollard.

Meneka Senn
sopraan 

Na haar Bachelor studie aan het conservatorium 
van Amsterdam besloot Meneka Senn zich te 
specialiseren in (vroege) barok opera en werd 
toegelaten bij het Exzellenz Program Barock 
Vokal in Mainz, Duitsland, waar ze lessen volgde 

De uitvoerenden
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van o.a. Andreas Scholl. Meneka trad op in 
opera producties onder leiding van Sigiswald 
Kuijken, Maris Kupcs, Fabio Bonnizoni en Raphael 
Alpermann, en zong in de ensembles van onder 
meer Philippe Herreweghe, Peter Philips en Ton 
Koopman.
Favoriete rollen zijn onder meer La Tragedia 
(Caccini), Tirsi (Händel), Drusilla (Monteverdi) 
en Cherubino (Mozart). In februari 2017 werd 
ze toegelaten tot het Carnegie Hall Young Artist 
Program in New York, waar ze samenwerkte met 
de Tallis Scholars.
Van 2017-2019 was ze als solist verbonden aan 
het Opera theater J.K Tyla in Pilsen, Tsjechië. Met 
hun Monteverdi productie van L’Orfeo, waar zij 
de rollen van La Musica en Euridice vertolkte, 
stond ze onder meer in het Markgräfliches Theater 
Bayreuth. Meneka vervolgde haar studie - Master 
of Music - aan het conservatorium van Tilburg bij 
Sinan Vural en sloot die af in 2019. Ze zong de 
rol van Pamina in Die Zauberflöte (Mozart), een 
coproductie van Silbersee en de Toneelmakerij 
in 2019-2020. In 2022 zingt ze de rol van Leila in 
Les Pêcheurs de Perles (G. Bizet) bij Opera Festa. 
Meneka werkte als voorstellingsleider en regie-
assistent bij opera Nijetrijne. Die laatste functie 
heeft ze ook uitgevoerd bij Le Nozze di Figaro, een 
productie van De Nationale Opera in Amsterdam 
en bij Eurydice, een productie van Opera Forward 
Festival (regie Pierre Audi).
Meneka is medeoprichter van B.O.O.M! Bold 
Opera On the Move en was daar 4 jaar lid van 
het artistieke team. In 2019 heeft zij Stichting Yala 
Music opgericht, die muziek en theater producties 
produceert in binnen- en buitenland. Meneka 
wordt sinds 2018 gecoacht door Maurits Draijer.

Gulian van Nierop
bas

Gulian van Nierop studeerde zang aan het 
Utrechts Conservatorium en behaalde cum laude 
zijn Bachelordiploma in Zang en Koordirectie. 
Daarna vervolgde hij zijn opleiding privé bij de 
Vlaamse zangpedagoog Teun Michiels en bij 
vermaard Nederlands bariton Marcel van Dieren.

Sindsdien treed hij regelmatig op als solist in 
oratoriumproducties, zoals diverse cantates en 
passies van Bach, de Messiah van Händel, Ein 
Deutsches Requiem van Brahms en dergelijke. 
Als solist werkte hij onder meer met het 
Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding 
van Ton Koopman en met de Holland Baroque 
Society.
Opera en theater zijn een andere passie van 
hem. Met het jonge operagezelschap B.O.O.M! 
speelde hij Papageno uit Mozarts Die Zauberflöte 
(ook in een Nederlandstalige bewerking van 
Frank Groothof) en Dottore Malatesta in Don 
Pasquale van Donizetti. Komend seizoen is hij 
verder te zien als Zurga in Bizets De Parelvissers 
en zingt als Alfio in de Cavalleria Rusticana van 
Mascagni.
Verder bezit Gulian een bachelor in de 
Biomedische Wetenschap en brengt hij soms een 
dagje in de keuken door voor het uitproberen 
van nieuwe formules en recepten. Als dirigent 
is hij momenteel aangesteld als artistiek leider 
van Het Plantage Kamerorkest in Amsterdam 
en kamerkoor Vocalise te Ede.

Arjen Leistra
orgel

Arjen (Delft, 1973) ontving zijn eerste orgellessen 
van Christiaan Ingelse aan de Delftse 
Muziekschool.
Van 1990-1998 studeerde hij orgel en kerkmuziek 
respectievelijk aan de conservatoria in Rotterdam 
en Den Haag. Zijn docenten waren Arie Keijzer en 
Ben van Oosten (orgel DM en UM) en Marijke van 
Klaveren en Johann Th. Lemckert (kerkmuziek en 
improvisatie). In 1996 werd Arjen 2e prijswinnaar 
van de “International Organcompetition” te 
Dublin (Ierland). Na zijn afstuderen in 1998 
vervolgde hij voor een jaar zijn orgelstudie bij 
Marie-Claire Alain in Parijs.
Van 1996 tot eind 2009 was hij cantor-organist 
van de Hoflaankerk te Rotterdam-Kralingen. 
Sinds september 2008 is hij als organist 
verbonden aan de Grote Kerk in Schiedam. In 
deze kerk is hij ook dirigent van het koor Vocalis 

St.Jan, waarmee hij Bach-cantates uitvoert en 
ook in Evensongs zingt.
Als stadsorganist van Schiedam is hij 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
bespeling van de historische orgels in het 
Stedelijk Museum en de Havenkerk.
Zijn orgellespraktijk telt vele leerlingen die les 
ontvangen in de Grote Kerk of Havenkerk.
Met organist-dirigent Bas van Houte 
(Liduinabasiliek Schiedam) werkt hij regelmatig 
samen in koorconcerten, cantatediensten, 
evensongs en Schiedam en omgeving.
Daarnaast is hij een veelgevraagd 
koorbegeleider op zowel orgel, piano als 
drukwindharmonium en als continuo-speler op 
eigen kistorgel.
Arjen Leistra geeft orgelconcerten in heel 
Nederland en concerteerde ook in Engeland, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië en Slowakije. 

Zangers Cantarella

Sopranen   Adry Hoevenaars, Annemiek Grootendorst, Cunera Jonker, Ellen van Dijk, Jet Huwae, 
Nyncke Graafland, Tineke Schoonakker, Gelske Boon, Gerie Battjes-Hollander, Lucy van Kasteren-
Havenaar, Margret van der Maarel-Bergenhenegouwen, Patty Adelaar, Tynke Siegersma, Aleida Kalsbeek, 
Annemiek van Goor, Annette Roode, Beppy van der Meijden, Diny Janssen, Jolanda Taal, Kaat Deprez, 
Wilna Roode.

Alten   Ine Flokstra, Jeanine Pasman, Joke Bruinzeel, Loekie ten Have, Marga Vintges, Marian van Loenen-
de Groot, Mariet Biever, Marike van Balen, Mariska Dötsch-Klerk,  Meriam van der Knaap, Netty Zegers, 
Susanne Wilmer, Anne Michelle Wiersma, Corrie Unger, Greta Oostenbrug-Hoving, Ineke Lourens-
Dalebout, Ivonne Brans, Marjolein Meijer, Nellie Schut, Toos Thoolen, Toos van Tiggelen, Wies Rood-
Titulaer.

Tenoren   Bert van den Braak, Nico Bouman, Jan Grotendorst, Jos van Zanten, Sander Siebenga, 
Embert van Tilburg, Hans Geers, Jaap Boon, Kees de Graaff, Paul van de Lande, Ron Wesenbeek.

Bassen   André Huijben, Gerard Hollestelle, Gerben Joustra, Jurjen Battjes, Martin van Leeuwen, 
Pieter Kruit, Willibrord Smit, Wytze Oostenbrug, Cees den Hertog, Gudo Jansen, Jan Bijl, Kees Smilde, 
Mart van der Valk, Peter de Haan, Rob Duijs.

In november 2005 en februari 2008 maakte hij 
concerttournees naar de Verenigde Staten en gaf 
recitals in Florida, Georgia en South- en North 
Carolina.
Van zijn orgelspel verschenen de afgelopen jaren 
verschillende CD’s.
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Blijf toch niet steeds maar vragen
en klagen.
Wees stil.
Als God beschikt
wees dan geschikt
mijn wil!

Waarom nu blijven zorgen
voor morgen?
De Ene
zal, onversaagd
al wat
je vraagt, verlenen.

Wees in alle werk 
immer sterk.
Houd moed.
Wat God besluit,
dat is en luidt altijd goed.
Amen.

Laß dich nur nichts nicht dauern
Mit Trauern,
Sei stille! 
Wie Gott es fügt,
So sei vergnügt
Mein Wille.

Was willst du heute sorgen
Auf morgen?
Der Eine
steht allem für;
Der gibt auch dir
das Deine.

Sei nur in allem Handel
Ohn Wandel,
Steh feste! 
Was Gott beschleußt,
Das ist und heißt das Beste.
Amen.

wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

Felix Mendelssohn-Bartholdy
JERUSALEM  (aria uit Paulus) Opus 36 - sopraansoloJohannes Brahms

GEISTLICHES LIED
Jesus:
Jerusalem, die du tötest die Propheten, 
die du steinigest, die zu dir gesandt. 
Wie oft hab ich nicht deine Kinder 
versammeln wollen, und ihr habt nicht 
gewollt!

Hear my prayer, O God, incline Thine ear! 
Thyself from my petition do not hide! 
Take heed to me! Hear how in prayer I mourn 
to Thee! Without Thee all is dark, I have no 
guide.

The enemy shouteth, The godless come 
fast! Iniquity, hatred upon me they cast! The 
wicked oppress me, Ah, where shall I fly? 
Perplexed and bewildered, O God, hear my 
cry!

My heart is sorely pained within my breast, 
My soul with deathly terror is oppressed, 
Trembling and fearfulness upon me fall, With 
horror overhelmed, Lord, hear me call!

O for the wings of a dove! Far away would I 
rove! In the wilderness build me a nest, 
And remain there for ever at rest.

Hoor mijn gebed, O God, neig uw oor tot mij 
Verberg u niet voor mijn smeking! 
Sla acht op mij! Hoor hoe ik in mijn beden 
smeek tot U. Zonder U dwaal ik in het donker 
zonder gids.

De vijand schreeuwt, de goddelozen 
naderen snel. Onheil en haat storten zij over 
mij uit De verdorvenen onderdrukken mij, 
ach waarheen zal ik vlieden? Verward en 
verbijsterd, O God, hoor mijn aanroep.

Mijn hart krimpt ineen in mijn binnenste, 
Mijn ziel onderdrukt door doodsangsten, 
Beving en vrees komen over mij Door schrik 
overweldigd, Heer, hoor mij roepen!

O, had ik vleugelen als een duif! Ver weg, zou 
ik heenvlieden! In de woestenij bouw ik een 
nest, En daar verblijf ik voor eeuwig in rust.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
HEAR MY PRAYER  WoO 15

Jezus:
Jeruzalem! Jeruzalem, jullie hebben de 
profeten gedood en gestenigd hen, die 
naar u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik niet 
uw kinderen bijeen willen brengen, en jullie 
hebben het niet gewild!

Johannes Brahms Felix Mendelssohn-Bartholdy
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Si la voix d’un enfant peut monter jusqu’à 
Vous, 
Ô mon Père,
Écoutez de Jésus, devant Vous à genoux,
La prière !
Si Vous m’avez choisi pour enseigner vos lois
Sur la terre,
Je saurai Vous servir auguste Roi des rois,
Ô Lumière !
Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité
Salutaire,
Pour que celui qui doute, avec humilité
Vous révère !
Ne m’abandonnez pas, donnez moi la 
douceur
Nécessaire,
Pour apaiser les maux, soulager la douleur,
La misère !
Révèlez Vous à moi, Seigneur en qui je crois
Et j’espère :
Pour Vous je veux soufrir et mourir sur la 
croix,
Au calvaire !

Priez pour paix, douce Vierge Marie,
Reine des cieux, et du monde maîtresse,
Faites prier, par votre courtoisie,

Saints et saintes, et prenez votre adresse
Vers votre Fils, requérant sa hautesse

Qu’il lui plaise son peuple regarder,
Que de son sang a voulu racheter,
En déboutant guerre qui tout dévoie;
De prières ne vous veuillez lasser.
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.    

Als de stem van een kind U kan bereiken,
O mijn Vader,
Hoor dan Jezus, knielend voor U,
gebed!
Als U mij hebt gekozen om uw wetten te  
onderwijzen
Op aarde,
Ik zal weten hoe ik U moet dienen, verheven 
Koning der koningen, O licht!
Leg op mijn lippen, Heer, de waarheid
zo goed,
Zodat degenen die twijfelen, met 
nederigheid U vereren!
Verlaat mij niet, geef me nodige 
mildheid,

Om kwalen te verzachten, pijn te verlichten,
Ellende !
Openbaar Uzelf aan mij, Heer in wie ik geloof
En hoop :
Voor U wil ik lijden en sterven aan het kruis,

Op Golgotha!

Bid voor vrede, oh Maria, koningin van de 
hemel en de meesteres van de wereld.
Wij bidden, naar het voorbeeld van uw 
hoffelijkheid.
Met alle heiligen in de hemel en op aarde.
Wij bidden door uw Zoon, die
Verhoogd is aan het kruis.
Hij kent zijn mensen, met liefde.
Door zijn bloed heeft Hij ons verlost.
Maar er is oorlog, die alles kapot maakt.
Laat gebeden u niet vermoeien.
Daarom bidden wij voor vrede, 
de kostbaarste vreugde.

Francis Poulenc
PRIEZ POUR PAIX  (tekst - Charles d’Orleans)

Verbe égal au Très-Haut, notre unique 
espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux;
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!

Répands sur nous le feu de ta grâce 
puissante,
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix;
Dissipe le sommeil d’une âme languissante,
Qui la conduit à l’oubli de tes lois!

Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire 
immortelle,
Et de tes dons qu’il retourne comblé!

Woord van de Allerhoogste, ons enige 
verlangen,
o eeuwig licht van aarde, hemel en heelal,
in de vredige nacht komen wij met gezangen,
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al.

Ontbrand in ons uw heilige vuur,
dat heel de onderwereld wijkt voor uw 
woord,
wek de smachtende ziel op ‘t juiste uur,
dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft 
gehoord.

O Christus wees uw trouwe volk gunstig 
gezind
wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren;
ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind,
dat het vol van uw gaven terug moge keren.

Gabriel Fauré
CANTIQUE DE JEAN RACINE

PAUZE

Gabriel Fauré
EN PRIÈRE  (tekst - Stéphan Bordèse)

Francis Poulenc Maurice DurufléGabriel Fauré
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I Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

II Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison
Kyrie eleison.

III Domine Jesu Christe
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
liberas animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas 
in lucem sanctam:

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Hostias en preces tibi, Domine, laudis 
offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie 
memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam 
quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

I Introitus
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.
U, God, komt een loflied in Sion toe, 
en U zal een gelofte afgelegd worden in 
Jeruzalem;
verhoor mijn gebed, tot U kome alle vlees.

II Kyrie
Heer ontferm U over ons,
Christus ontferm U over ons, 
Heer ontferm U over ons.

III Domine Jesu Christe 
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen.
van de straffen van de hel en van de diepe 
afgrond.
Bevrijd hen uit de muil van de leeuw,
opdat de onderwereld hen niet verslinde,
en zij niet in de duisternis vallen.
Maar moge de banierdrager, de heilige 
Michael, hen vertegenwoordigen bij het 
heilige licht,
zoals Gij voorheen aan Abraham heeft 
beloofd en aan zijn nageslacht.
Offeranden en gebeden van lof brengen wij 
U, Heer.
Neem ze aan voor de zielen van hen die wij 
vandaag gedenken.
Laat hen Heer, van de dood overgaan naar 
het leven, zoals Gij voorheen aan Abraham 
heeft beloofd en aan zijn nageslacht.

IV Sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Osanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Osanna in excelsis!

V Pie Jesu
Pie Jesu, Domine, dona eis requiem.
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem sempiternam. 

VI Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
dona eis requiem sempiternam.

VII Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeterna dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

VIII Libera me
Libera me, Domine de morte aeterna,
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra.
Dum veneris judicare saeculum per ignem.

Tremens factum sum ego et timeo,
Dum discussion venerit atque ventura ira.

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Domine, libera me de morte aeterna.

IX In paradisum
In paradisum deducant te Angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam 
Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

IV Sanctus
Heilige Heer God der heerscharen!
Vol zijn de hemelen en aarde van uw glorie
Hosanna in den hoge!
Gezegend is hij die komt in de naam van de 
Heer.
Hosanna in den hoge!

V Pie Jesu
Barmhartige Jezus, Heer, geef hen rust.
Barmhartige Jezus, Heer,
geef hen eeuwige rust.

VI Agnus Dei
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt
geef hen eeuwige rust.

VII Lux aeterna
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer,
met uw heiligen in de eeuwigheid, omdat Gij 
barmhartig zijt.
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen. 

VIII Libera me
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde zullen wankelen.
Wanneer U met vuur de eeuwigheid komt 
oordelen.
Bang ben ik geworden en ik vrees,
Wanneer het oordeel zal komen en de toorn 
nabij is.
Die dag, dag van toorn, van rampspoed en 
ellende, lange en zeer bittere dag.
Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood.

IX In paradisum
Mogen de engelen u het paradijs 
binnenleiden
en de martelaren u bij uw komst ontvangen,
en u naar de heilige stad Jeruzalem brengen.
Moge het engelenkoor u ontvangen
en moge u evenals Lazarus, ooit zo arm,
eeuwige rust hebben.

Maurice Duruflé

REQUIEM  Opus 9
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Hosanna in den hoge!
Gezegend is hij die komt in de naam van de 
Heer.
Hosanna in den hoge!

V Pie Jesu
Barmhartige Jezus, Heer, geef hen rust.
Barmhartige Jezus, Heer,
geef hen eeuwige rust.

VI Agnus Dei
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt
geef hen eeuwige rust.

VII Lux aeterna
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer,
met uw heiligen in de eeuwigheid, omdat Gij 
barmhartig zijt.
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen. 

VIII Libera me
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde zullen wankelen.
Wanneer U met vuur de eeuwigheid komt 
oordelen.
Bang ben ik geworden en ik vrees,
Wanneer het oordeel zal komen en de toorn 
nabij is.
Die dag, dag van toorn, van rampspoed en 
ellende, lange en zeer bittere dag.
Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood.

IX In paradisum
Mogen de engelen u het paradijs 
binnenleiden
en de martelaren u bij uw komst ontvangen,
en u naar de heilige stad Jeruzalem brengen.
Moge het engelenkoor u ontvangen
en moge u evenals Lazarus, ooit zo arm,
eeuwige rust hebben.

Maurice Duruflé

REQUIEM  Opus 9
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CANTARELLA ZOEKT NIEUWE ZANGERS !!

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, voor alle 
stemgroepen.  
Heb je altijd al willen meezingen in een groot koor? 
Kom dan eens naar een van onze repetities in de 
Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, dinsdags van 
20.00 tot 22.15 uur.

Bezoek www.cantarella.nl/meezingen 
voor nadere informatie.

Financiële steun aan Cantarella

Het geven van concerten met orkest en solisten is duur. De afgelopen 
jaren is de mogelijkheid hiervoor subsidies te ontvangen sterk 
verminderd. Om ook in de toekomst de grotere koorwerken en oratoria 
op het huidige niveau te kunnen uitvoeren, zijn extra bijdragen voor 
het koor erg welkom.
U kunt vanaf  € 25,- donateur worden van Cantarella of vanaf  € 50,- 
adverteren in het programmaboekje. Ook kunt u voor een éénmalig 
of een jaarlijks bedrag sponsor worden van de vereniging, of van een 
aankomende uitvoering.

Donateur

U wordt donateur van Cantarella door tenminste  € 25,- over te maken op 
onze rekening.
Voor elke € 25,- die jaarlijks wordt gedoneerd, heeft u recht op één 
gereserveerde plaats met een korting van 20% op de toegangsprijs. Ruim 
voor de datum van de uitvoering ontvangt u daarvoor een uitnodiging.
U kunt zich aanmelden als donateur door het invullen van een 
aanmeldingsformulier, of door een mail te sturen naar secretariaat@
cantarella.nl

Uiteraard zijn ook éénmalige giften welkom op rekening NL02 INGB 
0000311645 t.n.v. Zangvereniging Cantarella Delft onder vermelding van 
‘eenmalige gift’.
 
Advertenties

Bij ieder concert ontvangen de bezoekers een gratis programmaboekje.
U kunt een advertentie in dit programmaboekje laten opnemen. De fraai 
uitgevoerde boekjes hebben een oplage van ruim 700 exemplaren en 
worden gedrukt op A5-formaat.

Tarieven: • een hele A5 pagina  € 100,-- 
       • een halve A5 pagina  € 50,--

Advertenties liefst digitaal aanleveren in de vorm van een zwart-
wit reclametekst.
Aanmelding en verdere informatie voor een advertentie bij publiciteit@
cantarella.nl
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COLOFON  Dit programmaboekje is een uitgave van Zangvereniging Cantarella. 
 Tekst: Cantarella       Vormgeving: P& ontwerp, Maasland        Drukwerk: Oranje Van Loon, Den Haag

ontwerp waar  muziek in zit.
pnontwerp@icloud.com
06 - 30004145
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Requiem - Duruflé   
Liederen van Brahms, Mendelssohn, Fauré en Poulenc 

vrijdag 25 november 2022     

Grote of St. Janskerk - Schiedam
 

www.cantarella.nl
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Requiem - Duruflé   
Liederen van Brahms, Mendelssohn, Fauré en Poulenc 

 

vrijdag 25 november 2022     

Grote of St. Janskerk - Schiedam
Lange Kerkstraat 37 • 3111 NN Schiedam  

www.cantarella.nl



Zangkoor Cantarella Delft geeft op 25 november een 
concert in de Grote of St. Janskerk te Schiedam met 
werken van Duitse en Franse componisten.

Koorwerken
• Maurice Duruflé - REQUIEM - Opus 9
• Johannes Brahms - GEISTLICHES LIED - 0pus 30
• Gabriel Fauré - CANTIQUE DE JEAN RACINE
• Felix Mendelssohn Bartholdy - HEAR MY PRAYER -  

WoO 15

Solowerken
• Felix Mendelssohn Bartholdy - JERUSALEM (aria uit 

Paulus, Opus 36) - sopraansolo
• Gabriel Fauré - EN PRIÈRE - baritonsolo
• Francis Poulenc - PRIEZ POUR PAIX - baritonsolo

Alle werken worden begeleid door het orgel van de kerk

Solisten
Meneka Senn - sopraan
Gulian van Nierop - bas
Arjen Leistra - orgel

Dennis Broeders - dirigent

Vrijdag 25 november 2022

Grote of St. Janskerk - Schiedam 
Lange Kerkstraat 37 • 3111 NN Schiedam

Aanvang: 20.15 uur - deur open: 19.45 uur

Kaarten: volwassenen € 25,00; jongeren tot 18 jaar en donateurs  
€ 20,00. Toegang Inclusief koffie/thee en programmaboekje.

Voorverkoop via de website (of scan QR code).

www.cantarella.nl

herfst
stemmen
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