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You’ll never walk alone
Song by Gerry and the Pacemakers

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark

At the end of a storm
There’s a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
For your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on
With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

Walk on, walk on
With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone



Programma
 
Tavenu  –  Accordeon
Fleurs de Paris | Second Waltz (Que Sera) | Glucks Polak (Zena Brechtige) |
Mars Militaire  –  Simon Hottentot

Fierstemmig  –  Zang
Die Nacht  –  Franz Schubert | Yesterday  –  Paul McCartney
La Campana  –  Gaetano Donizetti | En los curcos del amor  –  Carlos Cuastavino
Myfanwy  –  Joseph Parry | When Francis dances with me  –  Sol Violinksy

Hans Rijken  –  Orgel
Diverse orgelstukken

Riley Summer Tevreden & Aishwarya Parag  –  Zang
Ben  –  Michael Jackson | Hij gelooft in mij  –  Do | A Natural Woman  –  Aretha Franklin

Thomas Alexander  –  Piano
Diverse pianostukken | Verzoeknummers

Pauze

Dubbelkwartet Nieuwendam  –  Zang
Adieu, my heart is lust  –  William Cornysh | Elu Ghedi  –  Dov Ahari
Sentimental journey  –  Les Brown/Ben Horner
Yesterday  –  John Lennon/Paul McCartney | Steal away  –  Uncle Wollis Willis
Komt vrienden in het ronde  –  Jan Bois

Jaap den Hertog  –  Orgel
Cantilène religieuse | Marcietta  –  Théodore Dubois

Petro Marais  –  Piano
Wals in As  –  Chopin (1810-1849) | Polonaise in A  –  Chopin

Welkom bij
Muziek in de Kerk – 2022…
Helaas mochten we als direct gevolg van de recente Corona epidemie de 
afgelopen twee jaar het inmiddels fameuze evenement Muziek in de Kerk niet 
organiseren. Gelukkig is daar nu verandering ingekomen en konden we de draad 
weer oppakken.

Vandaar dat vanmiddag Radio 9 Oostzaan, met 
medewerking van de Grote Kerk Oostzaan, het Witte 
Kerkje Oostzaan en de gemeente Oostzaan, Muziek 
in de Kerk kan organiseren. Het belooft een prachtig 
evenement te worden met een fors aantal al dan niet 
lokale- en regionale artiesten…

Halverwege de middag houden we een korte pauze, 
zodat u tijd en gelegenheid heeft om even de benen 
te strekken en een kopje koffie/thee o.i.d. in het Bartel 
Jacobszcentrum te nuttigen. U ontvangt daartoe 
namens Radio 9 twee consumptiemunten p.p.

Wij wensen u vanmiddag veel kijk- en vooral luisterplezier bij deze aflevering van 
Muziek in de Kerk.

Enne, meezingen of neuriën mag gerust hoor…

Jaap den Hertog zal bij aanvang als spraakmakend intro 
‘op het volle kerkorgel’ anderhalve minuut ten gehore 
brengen uit Quatro Piezas de Clarines.
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