Het is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor velen om het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor in het Zaantheater te
ontmoeten. Het Groot Zaans Kerstconcert is inmiddels een begrip
geworden, een traditie. Menigeen heeft een vast plekje
gevonden in dit schitterend theater. Voor sommigen de opmaat
tot de kerst! Genietend van muziek die ontroert, bemoedigt en troost. Maar ook
vertelt van verlossing en redding. Van verzoening, glorie en dankbaarheid.
Namens het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor heten wij u hartelijk welkom en
hopen dat u ten volle geniet van de muziek.
Vanaf 8 januari tot en met 10 april start ons koor met een projectkoor.
Een projectkoor is bestemd voor mannen die eens willen kijken of het ZIM
wat voor ze is. Er zijn geen kosten aan verbonden, u doet met elk optreden
mee en in die periode krijgt u de koorkleding te leen. Als u projectkoorlid wilt
worden, meld u even aan bij onze secretaris: secretaris.zim@gmail.com
We willen in dit voorwoord onze dank uitspreken voor onze adverteerders en
sponsors die ons geweldig steunen. Dat doen ook de donateurs! Heel fijn dat u op
deze wijze ons koor een warm hart toedraagt. Maar we willen graag nog wat
donateurs aan onze lijst toevoegen. Als u donateur wil worden dan graag een
mailtje naar penningmeester.zim@gmail.com Alvast hartelijk dank.
•2 februari zangdienst in Het Octaaf te Hoorn;
•12 februari Sing-in in de Grote Kerk te Westzaan;
•22 maart bijdrage aan een zangdienst te Aalsmeer;
•8 april passie/paasconcert (locatie volgt nog)
•10 april bijdrage aan de Goede Vrijdagdienst in de
Bullekerk, Zaandam;
•19 april jubileumconcert 150 jarig bestaan Maria
Magdalenakerk te Wormer;
•9 mei bevrijdingconcert Leiden in samenwerking met Eben
Haëzer (Katwijk);
•24 juni Sing-in in de Noorderkerk te Zaandam.
Voor meer gegevens zie onze site: www.zimmk.nl
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Erica Vogel, sopraan/dwarsfluit
Geboren op 6 juli 1999 in Zwolle op 11-jarige leeftijd toegelaten tot
de jong-talentklas op het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Inmiddels
is Erica zowel een uitvoerend- als docerend musicus en heeft zij
ervaring met zowel orkest- als solo optredens. Sinds 2012 doet zij
mee aan diverse concoursen, waar zij verschillende prijzen wist te
behalen, bij o.a. het Benelux fluitconcours. Ook heeft zij
medewerking verleend aan tv- en radio opnames.
Pascal van de Velde, trompet
Pascal van de Velde studeerde met onderscheiding af als Bachelor
of Music aan het Utrechts Conservatorium. Hij vervolgde zijn studie
aan Escola Superior de Musica de Catalunya in Barcelona bij docent
Angel Serrano waar hij in 2007 afstudeerde als Master of
Music. Pascal speelde o.a. mee in musicalproducties als Evita (2007
en 2018), Joseph, Mary Poppins, Ciske de Rat.
Jaap Klootwijk, percussie
Jaap heeft zijn eerste slagen leren slaan bij Christelijke
Muziekvereniging Sursum Corda uit Rijsoord en heeft zich daarna via
het Ridderkerks Symfonie Orkest en IJE-vereniging One Voice) snel
ontwikkeld tot een allround inzetbaar slagwerker. Naast de vele
concerten en kerkdiensten die hij heeft mogen begeleiden, is hij ook
regelmatig te zien bij Nederland Zingt (EO) en heeft hij al aan
tientallen cd-opnames mogen meewerken, waaronder recentelijk
nog het oratorium David van de hand van uw dirigent van vanavond.
Arjan Wouters, vleugel
Arjan ontving vanaf 6-jarige leeftijd orgellessen bij o.m. Leen
Schippers en Frank Segers in Lisse. Later kwam daarbij ook de
interesse voor het pianospelen. In 2014 kreeg Arjan coachingslessen bij jazz-pianist Jan-Willem van Delft in Hilversum. Een jaar
later werd hij toegelaten aan het conservatorium van Rotterdam
waar hij orgel studeerde bij Aart Bergwerff. In het tweede jaar werd de overstap
gemaakt naar Docent Muziek met als primair instrument de piano. Momenteel is
Walter Bertram zijn docent.
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Hendrik van Veen, synthesizer
Hendrik van Veen werd geboren op 3 maart 1991 te Urk. Op jonge
leeftijd bleek zijn muzikale interesse voor met name het orgel. Op 7jarige leeftijd volgde hij zijn eerste orgellessen. Hendrik kreeg tijdens
zijn eerste jaren achter het orgel steeds meer belangstelling voor de
piano. Op 12-jarige leeftijd begeleidde hij dan ook de plaatselijke
muziekvereniging op de piano. Hij kreeg zijn eerste aanstelling als
kerkorganist op 15-jarige leeftijd. Hendrik is een veel gevraagd
begeleider op zowel orgel als piano. Veelvuldig werkt hij mee aan CD/TV-opnames en
verschillende concerten in binnen- en buitenland.

Hugo van der Meij, dirigent en algehele leiding
Hugo van der Meij werd geboren op 30 maart 1992 te Katwijk.
Al op zeer jonge leeftijd was hij achter de piano te vinden, en dat
resulteerde in pianoles op 8-jarige leeftijd, van Peter Bontje. Na
een aantal jaren pianoles te hebben genoten, stond dit tijdens
de middelbare-school-periode op een laag pitje. Toen hij 16 jaar
oud was ging hij op orgelles bij Sjaak van Duijn, eveneens in
Katwijk. Hij was 20 jaar oud, toen hij de cursus Koordirectie aan het Utrechts Centrum
voor de Kunsten (UCK) te Utrecht ging volgen. Momenteel is Hugo dirigent van 3
mannenkoren, een gemengd koor en een kinderkoor. Ook speelt hij door het hele land
als koorbegeleider op zowel orgel als piano en geeft hij steeds meer soloorgelconcerten. Concertreizen brachten Hugo in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland
en Luxemburg. Ook verleende hij medewerking aan meer dan 30 cd-opnames. Hugo is
kerkorganist in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk, en speelt regelmatig
diensten in andere kerken.
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1. Koor en samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen jubelend van vreugde
Komt nu O komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der englen hier geboren
Komt laten wij aanbidden (3x)…. Die Koning
De hemelse eng’len riepen eens de herders,
Weg van de kudde naar ’t schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden
Komt laten wij aanbidden (3x)…. Die Koning
O kind ons geboren, sluim’rend in de kribbe
Neem onze lief’ d’in genade aan.
U die ons lief hebt, u behoort ons harte
Komt laten wij aanbidden (3x)…. Die Koning

2. Opening door de voorzitter: Welkom
3 ZIM & Solo Erica Vogel
• Gloria intrada
• Troost nu mijn volk

- tekst en muziek Henk IJzerman
- tekst Henk de Ruiter / muziek Johan Bredewout

4. Solozang Erica Vogel
• You hear what I hear
• Christmas fantasy
5. ZIM & Solo Erica Vogel
• Stille Nacht
• De Vredevorst
• Born is the light
of the world

6. Piano- Arjan Wouters

- N. Regne
- H. van der Maten

- tekst Johannes Yserinkhuizen
Muziek F.X. Gruber bew. J.Q. Zwart
- Naar L. van Beethoven/arr. J.Q. Zwart
- Sally DeFord / arr. Hugo van der Meij
- kerstinprovisatie

7. ZIM & Solo Erica Vogel
• Christmastide
• Cantique de Noël
• Mary did you know?

- muziek J. Mc Culloch/bew. G.M. Veldman
- A. Adam / bew. Martin Koekelkoren
- muziek en tekst Mark Lowry en Buddy Greene

Pauze
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8. ZIM
• For unto us a Child is born
• Lied voor Jezus

- muziek G. Händel / B. Duijst
- muziek Marco den Toom / t. M. Ras

9. Solozang Erica Vogel

- Gesu Bambino van P.A. Yon
- The little drummer boy van H. Simeone

10. ZIM & Solo Erica Vogel
• Loof de koning
• Ehr sei Gott

- tekst: Henk de Ruiter muziek. Johan Bredewout
- muziek en tekst Harry Koning

11. Instrumentaal intermezzo op toetsen en trompet
Hark! The angels sing!

12. ZIM & Solo Erica Vogel
•

Agnus Dei

- Tekst en muziek D. Phelps / bew.
Hugo van der Meij

13. Solo Pascal van de Velde

- Kerstfantasie van Harm Hoeve

14. ZIM & Solo Erica Vogel
• Dank sei dir, Herr

- G. Händel / bew. A. v.d. Hoeven

15. Dankwoord
16. Koor en samenzang
• Ere zij God

- J.A.P. Schultz bew. J. v.d. Waart
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