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Orgel: Dies sind die heil‘gen zehn Gebot - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
INTROIT 
If ye love me - Thomas Tallis (1505-1585) 
 
PROCESSIONAL 
Christe, qui lux es et dies 
Melodie toegeschreven aan Ambrosius van Milaan (±339-397), 
Tekst vermoedelijk 6e eeuw, 
Nederlandse bewerking uit 15-eeuws handschrift (bij Van Duyse, III, 2632) 
 
Welkom & Inleidend woord 
 
Gebed 
 
PSALM 91 
Qui en la garde du haut Dieu - Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
 
Gedicht 
‘Moed’ - Anton Ent 
 
MOTET 
Hooglied 4: 13-14 – Surge, amica mea - Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
PSALM 98 
Cantate Domino - Claudio Monteverdi (1567-1643) 
 
Gedicht 
‘Zingen’ - Willem Barnard 
 
 
LIED 
Liedboek 747 (Cantorij: vers 2 en 6) 
Eens komt de grote zomer - Melodie 1545, 
zetting Joop Brons (1969) 
 
 
 

Opgedragen aan Joop Brons (1928 – 2020) 

 
 
PSALM 117 
Laudate Dominum - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Solo: Emma Brown 



 

Gedicht 
‘Looft den heer’ - Tjitske Jansen 
 
PSALM 42 
Wie der Hirsch schreit - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 
Gedicht 
Psalm 42, 3 - Huub Oosterhuis 
 
PSALM 150 
O praise God in his holiness - Charles Villiers Stanford (1852-1924) 
 
Gedicht 
‘Psalmberijming’ - Jan Willem Schulte Nordholt 
 
MAGNIFICAT 
Charles Wood (1886-1926) 
 
Gebed 
 
MOTET 
O lux beata Trinitas - Emma Brown (geb. 1985) 
 
LIED 
Common Praise 618 (Cantorij: vers 2 en 4) 
When, in our music, God is glorified - Charles Villiers Stanford (1852-1924) 
Descant: Emma Brown (b. 1985) 
 
Zegen 
 
Orgel: Toccata - Joseph Callaerts (1838-1901) 
 
 
 
Nu volgen nog enkele sprekers. 
 
  



 

Collecte 
 
Van het moderamen, Leidse Binnenstadsgemeente: 
Hans Brons is heel duidelijk over het cadeau dat hij graag 
zou willen hebben: aanpassing van de huidige 
koorbanken en vervaardiging van een aantal nieuwe 
koorbanken. De koorbanken worden op wieltjes gezet en 
voorzien van een breder plankier, zodat de koorleden er 
veilig op kunnen staan. Dat cadeau willen wij hem graag 
geven. Er is reeds een bescheiden startbedrag en Hans heeft zelf een substantieel 
bedrag bijgedragen, daarnaast hopen wij dat er vandaag ook royaal gegeven 
wordt! Dat kan door middel van de schaalcollecte bij de uitgang van deze dienst 
of via het overmaken van uw gift via de hier aangegeven QR-code, die u kunt 
scannen met de Givt app. Naast deze opties kun u uw bijdrage ook overmaken op 
de rekening van de wijkkas van de Binnenstadsgemeente: 
NL30INGB000111806 ovv jubileum Hans Brons. 
 
 
 
 
 
 
 
De koorbanken worden 
onder andere voorzien 
van een wieltjessysteem 
en daarna in bijpassende 
kleur gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
Gastenboek 
 
Er is een online gastenboek geopend, zodat u allen Hans kunt feliciteren met dit 
bijzondere jubileum. Het zal tot een week na het jubileum open blijven en dan in 
geprinte vorm als geschenk aan Hans worden overhandigd. Het zou mooi zijn als 
dit een heel dik boek werd, dus u bent van harte uitgenodigd en berichtje voor 
Hans achter te laten. Klik hier om naar het gastenboek te gaan: Gastenboek 
 

https://leidsecantorij.wordpress.com/gastenboek-hans-brons/
https://leidsecantorij.wordpress.com/gastenboek-hans-brons/


Leidse Binnenstadsgemeente

Leidse Binnenstadsgemeente online:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Alle diensten zijn live te volgen via YouTube
en blijven een week online staan.
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Twitter.

Leidse Cantorij online:
www.leidsecantorij.nl
Op ons YouTube kanaal staan o.a.
live opnames en achter-de-schermen video’s
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Twitter.
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