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Hartelijk welkom op het door bakkerij Fuite 
georganiseerde kerstconcert in de Grote kerk te 
Apeldoorn. Wij hopen dat u zult genieten van 
een schitterende avond in het teken van kerst.

Het brood dat Boni dagelijks in haar winkels aanbiedt wordt gebakken door Bakkerij 
Fuite in Apeldoorn. Dagelijks worden alle Boni supermarkten  van het echte, 
verse Fuite brood en banket voorzien. 

Bakkerij Fuite is een echt familiebedrijf. In 1928 begon Klaas Fuite in IJsselmuiden 
een kleine dorpsbakkerij. In de jaren die volgden groeide het bedrijf en kwamen er 
steeds meer medewerkers. Ook het productaanbod breidde uit. Vele jaren later, anno 
2016, is Bakkerij Fuite een gestroomlijnde organisatie waar 90 mensen hun brood 
verdienen. Bakkerij Fuite is een belangrijke landelijke speler met een groot aantal 
afnemers in de retail- en foodservice markt.

Bakkerij Fuite biedt een uitgebreid assortiment brood en broodproducten, gemaakt 
in verschillende variaties. Ook kleinbrood is een van de specialiteiten. Om u de gehele 
dag te kunnen voorzien van versgebakken brood, wordt er in onze winkels vers brood 
afgebakken, gesneden en verpakt. Zo kunnen we u vanaf de opening tot sluitingstijd 
heerlijk vers gebakken brood aanbieden. Naast brood, broodproducten, kleinbrood 
en bake-off behoort ook banket tot het assortiment van Bakkerij Fuite. Banket is 
ambachtelijk werk, dat wordt gemaakt met precisie. De bakkers kennen hun vak en 
doen veel handmatig waarbij alleen verse basisproducten worden gebruikt. Iedere dag 
opnieuw worden vers fruit, slagroom, chocolade en andere ingrediënten aangeleverd 
en direct verwerkt. Al het banket wordt mooi verpakt en vervolgens gekoeld bewaard 
tot het klaar is voor distributie.

Productontwikkeling is een kernactiviteit waar het hele team bij betrokken is. 
Dankzij de mogelijkheid om in onze proefbakkerij kleine proefdegen te maken, 
kunnen de nieuwe broden en broodjes optimaal worden geperfectioneerd. Daardoor 
kan Bakkerij Fuite ook tegemoetkomen aan alle wensen en behoeften die u heeft. 
Kwaliteit staat daarbij bovenaan!

Bakkerij Fuite beheert alle logistieke activiteiten zelf, waardoor beslissingen 
weloverwogen en snel genomen worden. Bakkerij Fuite maakt een gezonde groei 
door en samen wordt er gewerkt om verder te komen.

Tenslotte is Bakkerij Fuite Halal gecertificeerd. U als consument bent op deze manier 
dus volledig gewaarborgd dat het brood en kleinbrood van bakkerij Fuite voldoet aan 
de Islamitische spijswetten. 
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Met een rijkdom aan stemkleuren bereikt het Christelijk Kamper Mannenkoor “Door 
Eendracht Verbonden” al decennia lang haar bijzondere klankkleur. Sinds 2009 staat 
het koor onder de bezielende leiding van dirigent Gerwin van der Plaats.  Al vanaf de 
oprichting op 2 januari 1917 vormt de liefde voor muziek en zang het uitgangspunt 
voor D.E.V. Maar muziek is meer dan alleen maar mooi zingen. Het doet ook veel met 
mensen, het geeft houvast aan dingen die we geloven. Ook raakt het emoties, roept 
herinneringen op en kan het onze stemming beïnvloeden. Zingen is ook een krachtig 
middel bij het uitdragen van het geloof: speerpunt van ‘D.E.V.’.

Het mannenkoor staat in een rijke traditie. Niet in de zin van ouderwets of suffig 
of blijven hangen in het verleden, maar wel als een waardevolle verbinding met de 
historie.  Tegelijkertijd worden er de laatste jaren nieuwe elementen aan toegevoegd met 
hedendaagse composities.  

Terugkijkend op bijna een eeuw zingen en muziek maken moet zeker de naam van 
eredirigent Klaas Jan Mulder genoemd worden. Aan hem heeft het koor veel te danken. 
Onder leiding van deze bijzondere musicus gaf het mannenkoor vele, vele concerten 
op radio en TV en in gerenommeerde zalen en bekende kathedralen in binnen- en 
buitenland. Tevens werd niet alleen met toonaangevende orkesten samengewerkt maar 
ook met vele bekende vocalisten en solisten.
 
Aan de indrukwekkende serie van maar liefst 45 geluidsdragers wordt in het jubileumjaar 
2017 een nieuwe dubbel CD toegevoegd. Onder leiding van dirigent Gerwin van der 
Plaats starten binnenkort de opnames. Uitgaande van zijn muzikale veelzijdigheid, 
eigentijdse aanpak en aanstekelijk enthousiasme wordt het een verrassende mix van oude 
en nieuwe liederen. Maar oud en jong kan en mag erop rekenen dat de unieke en robuuste 
koorklank een herkenbare zal zijn.
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Petra Berger’s stem en muziek laten zich niet 
gemakkelijk in één genre vatten en juist dat maakt 
haar als zangeres zo bijzonder en uniek. Met drie 
octaven tot haar beschikking beweegt zij zich net zo 
makkelijk in het klassieke- en Keltische domein als 
in de popmuziek. Bij de keuze van haar repertoire 
laat zij zich vooral leiden door haar diepste gevoelens 
en dat maakt dat haar eigenheid en persoonlijkheid 
op zeer herkenbare wijze doorklinken in alles wat zij 
zingt. Zij weet als geen ander haar publiek te raken 
met haar engelachtige, loepzuivere stem. Petra’s 
carrière begint in 1987 wanneer zij samen met haar 
zus het duo “Chess” opricht. Haar hart gaat uit naar 

de wereld van de musical en daarvoor bekwaamt zij zich uitgebreid op het gebied van zang, 
dans en acteren. Na diverse rollen gespeeld te hebben in musicals zoals ”Sweeney Todd” , 
“The Beauty and the Beast” en ‘The Sound of Music’, start zij in 2001 met veel succes een 
internationale solo carriere. Ze brengt tussen 2001 en 2007 in samenwerking met Universal 
Music een drietal, verrassende classical cross-over albums uit. De albums bevatten speciaal 
voor haar geschreven nieuw materiaal gecombineerd met opvallende bewerkingen van 
klassieke werken. Het eerste album, “Eternal Woman”, wordt razendsnel goud en vervolgens 
platina. Ook in het buitenland blijft haar succes niet onopgemerkt, in diverse landen breekt 
Petra door met haar vernieuwende sound. Duetten (zowel op CD als live tijdens concerten) 
met wereldsterren als Andrea Bocelli en Alessandro Safina volgen. Petra wordt veelvuldig 
gevraagd voor gastoptredens bij concerten van toonaangevende symfonie orkesten in zowel 
binnen- als buitenland (o.a in China en Turkije) Ook is zij een veelgevraagd soliste bij koren 
en treedt zij regelmatig op in grote kathedralen en kerken.

Het Dordts Kamerorkest 
(DKO), begeleidings-
orkest verzorgt al meer 
dan dertig jaar op een 
professionele manier de 
begeleiding van koren. 
Alhoewel de plaats van 
oorsprong Dordrecht 
is, ontplooit het Dordts 
Kamerorkest haar 
activiteiten in een groot 
gebied rond Dordrecht: 
van Hulst tot Heemstede 
en van Huizen tot 
Eindhoven. Incidenteel 

worden ook concerten verzorgd in het buitenland en wordt medewerking verleend aan radio 
en tv-opnames. Het Dordts Kamerorkest verzorgt op jaarbasis tussen de 10 en 20 concerten. 
Kenmerkend is de professionele, persoonlijke en enthousiaste aanpak. Het orkest bestaat uit 
een vaste kern enthousiaste musici die wekelijks repeteren in de oudste stad van Holland. 
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Maurice van Dijk is een veelzijdig mens. Na een 
gedegen vooropleiding ging hij naar conservatoria in 
Rott erdam, Utrecht en Zwolle. Op deze Messiaen 
Academie behaalde hij zijn bachelor en master. 
Orkestervaring deed hij o.a. op bij het Mulder Consort 
en is vaak te gast bij radio en tv. Ook schreef hij een 
viertal methodes en speelboeken voor trompet. Hij 
geeft bovendien privélessen aan zeer veel leerlingen. 
Janita van Dijk werd geïnspireerd door Maurice en 
bleek veel talent te hebben. Al snel vormde zij met 
hem een duo. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
huwelijk (2014). Zij is onderwijzeres op een school 
voor hoogbegaafden en studeert nog voor haar master 

orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Samen hebben zij, met groot succes, 
enkele cd’s uitgebracht (“Uit het hart” en “Link”).

Noortje van Middelkoop studeerde aan het Conservatorium 
in Hilversum bij de Roemeense panfluitist Nicolae Pîrvu. Zij 
behaalde haar eindexamen Docerend Musicus cum laude en 
studeerde enkele jaren later af voor het diploma Uitvoerend 
Musicus. Ook volgde zij masterclasses bij Simion Stanciu 
en Georghe Zamfir. Noortje geeft als panfluitiste diverse 
concerten samen met koren, organisten en pianisten. Ook 
maakte zij solo cd’s met diverse bezettingen: orgel, piano, 
combo en symfonie orkest. Daarnaast werkte zij mee aan 
radio-, televisie-, dvd- en vele cd-opnamen. Noortje schrijft 
ook eigen muziek, organiseert Panfluit Workshop Dagen en 
maakte concertreizen o.a. door Engeland, Israël, Roemenië, 
Canada, Amerika en Australië.

Harry Hamer’s voorliefde voor orgelklanken openbaarde 
zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd 
dan ook begonnen met harmoniumlessen. Na het volgen 
van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink 
aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen, werd 
hij in die orgelstad op zijn 16e benoemd tot organist van 
de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry 
Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde 
Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie 
aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), 
Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Sinds 
1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als coördinator 

muziek, docent orgel, piano, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor 
kunsteducatie te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en 
het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en is actief als concertorganist.
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Praiseband Ontmoeting is in 2010 
ontstaan als begeleidingscombo van 
de Nederlands Gereformeerde kerk in 
Hattem. De band bestaat uit Jet Zieleman 
(zang), Zwierke de Vries (zang/gitaar), 
Dick Bijsterbosch (zang), Henk de Vries 
(piano), Jeroen Potgieter (elektrische 
gitaar), Gijs Winkelhorst (bas) en Alex 
Winkelhorst (drum). Zij zijn een aantal 
enthousiaste muzikanten die door 
muziek en zang het evangelie van God 
uit willen dragen. Vanuit deze gedachte 
willen ze God eren en aanbidden met 

hun liederen, dat is de reden waarom zij zingen en spelen. Naast de maandelijkse begeleiding 
van de samenzang in hun eigen gemeente verlenen ze steeds vaker hun medewerking aan 
andere samenkomsten zoals jeugddiensten, themadiensten en praiseavonden.

Als veelzijdig musicus dirigeert Gerwin van der Plaats 
repertoire dat vele stijlen bestrijkt. Van Bach tot de meest 
actuele (geestelijke) muziek van de twintigste eeuw. 
Gerwin van der Plaats kreeg niet alleen een theoretische 
muziekopleiding maar volgde eveneens koordirectielessen. 
Daarnaast studeerde hij aan het Fontys Conservatorium 
in Tilburg op orgel en piano. Al snel en jong bouwde hij 
aan een carrière als zelfstandig musicus. Zijn muzikale 
aanpak kenmerkt zich door spontaniteit, gedrevenheid, 
vakkundigheid en aanstekelijk enthousiasme. Hij wil de 
koorleden steeds nieuwsgierig houden, het verlangen geven 
steeds beter te willen worden, hen alles te laten geven alsof 
hun leven er van afhangt. Na zijn eerste benoeming in 2005 
als dirigent bij een gemengd koor in Heerde volgden niet 

lang daarna meerdere aanstellingen. Op dit moment staan ook Immanuel uit Harskamp, 
het Urker Mannenkwartet, Kleinkoor Musica Religiosa uit Kampen en Zingend Getuigen 
uit Kampen onder zijn leiding. Vanuit een uitgebreide concertpraktijk werk(t)en deze 
zangverenigingen mee aan verschillende cd-opnamen met een omvangrijk repertoire. Naast 
zijn passie voor directie is Gerwin ook actief als begeleider van koren, ensembles, orkesten 
en geeft hij orgelconcerten in binnen- en buitenland. Tevens werkt(e) hij mee aan diverse 
televisie, radio- en cd-opnamen. 

‘Zingen is de meest directe manier van muziek maken. In de voorbereiding voor een concert is het 
alsof je werkt aan een gebouw. Langzaam zie je het steeds meer vorm krijgen. Tenslotte hoop je dat 
het in de muzikale uitvoering de harten zal raken en zal leiden tot het groot maken van God. Dat 
zie ik als de mooiste kant van mijn vak!’
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PROGRAMMA

Koor- en samenzang Komt allen tezamen  K.J. Mulder
1 koor - 2 & 3 allen

2. De Heiland der wereld; Gods geliefde zone
ligt in een kribbe op schamel stro.
‘t Is de beloofde nu op aard’ verschenen;
Komt, laten wij aanbidden (3x), die koning

3. Komt zingt nu die Heiland Hemels’ englen koren.
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind.
Ere zij God in hemel en op aarde.
In de mensen een welbehagen, (3x) voor eeuwig.

Opening door Ad Spakman

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
- Heer, wij staan nu hand in hand  J.J. Draper/K.J. Mulder
- Jerusalem  H. Parry/K.J. Mulder
- In de stille kerstnacht  G. Holst/K.Haar/G. v/d Plaats

Petra Berger
- Stay with me till the moring  W.A. Mozart/T. Parker  
- Panis Angelicus             C. Franck

Ontmoetingsband
- Laat het huis gevuld zijn   Opwekking  623  
- Christmas offering  P. Baloche

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
- The Majesty  T. Fettke/G. v/d Plaats
- Kerstfeesttijd  J. McCulloch/K. Haar/G. v/d Plaats
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Maurice & Janita van Dijk
- Gesu Bambino   P. Yon

Samenzang Gloria in excelsis Deo

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Noortje van Middelkoop
- Eer zij God in onze dagen  Traditioneel

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
- In der Christnacht (Stille Nacht)  Fr. Grüber

Instrumentaal intermezzo
- I’ll be home for Christmas  Traditional/G. v/d Plaats

Petra Berger
- You raise me up  R. Lovland/B. Graham

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
- Echo Carol  J. van Beekum

- Beautiful Savior  T. Fettke/G. v/d Plaats

Samenzang Hoor, de eng’len zingen d’eer
tijdens de samenzang is er een collecte t.b.v. de onkosten

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
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Hij, die heerst op ‘s hemels troon, here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
- Mary’s Boychild  Traditional/G. v/d Plaats

Ontmoetingsband
- Lopen op het water  Opwekking 789
- When a Child is born - Noël  Traditional

Petra Berger
- Sanctus (uit Messe Solennelle)  Ch. Gounod
- God, and God alone  Ph. McHugh

Koor & solisten
- Dank sei dir, Herr  G.F. Händel/A. v/d Hoeven
- O Holy Night  A. Adam/V. Marris

Sluiting door Ad Spakman

Koor- en samenzang Ere zij God  J. v/d Waart

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen
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Koorleden, musici, organisatie 
en alle andere medewerkers aan 
dit Fuite kerstconcert wensen u:

Gezegende kerstdagen
en een

voorspoedig 2017


