
EXTRA UITTIP:  Geref. Zang Koor Laus Deo Enschede

De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor Geref. Zang Koor 
Laus Deo Enschede 

Wie zijn jullie

Wij zijn Geref. Zang Koor Laus Deo
Enschede. Op dit moment hebben we
75 leden en zijn nog steeds groeiende.
We mogen ons verheugen op een
goede balans mede door 25
mannenstemmen. Wij geven
gemiddeld drie concerten per jaar. Het
koor staat onder bezielende leiding
van de Enschedese Dirigent Jorrit
Woudt.

Wat gaan jullie doen

Als Geref.Zang Koor Laus Deo Enschede houden wij op 27 maart een Passie Concert. Er is dit jaar in 
Enschede bijzondere belangstelling voor het lijdensverhaal van Christus. Voorafgaand aan de PASSION 
willen wij, als koor, ook het lijdensverhaal van Christus zingend vertellen door de uitvoering van het Paas
Oratorium “Van Liefde Ongekend” van de bekende componist Johan Bredewout die ons ook op deze 
avond op de vleugel begeleid. We worden begeleid door een samen gesteld orkest van blazers, 
strijkers,percussie, orgel en vleugel. De aanvullende bijbel teksten worden gesproken door Ds. E. Woudt.

Het geheel wordt ondersteunt door een al even indrukwekkende beamerpresentatie. Het geheel staat 
onder leiding van Jorrit Woudt.

Wat maakt jullie voorstelling speciaal

Dit indrukwekkende Oratorium vertelt in de nederlandse taal het lijdensevangelie van de Here Jezus 
Christus. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt 
de luisteraar gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze 
liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien

Op vrijdag 27 maart, Noorderkerk, Lasondersingel 18 in Enschede, aanvang 20.00 uur. Kerk open om 
19.30 uur. Entree: volwassenen: € 7,00 kinderen: €3,50.

Verder nog iets te melden

Ons koor is altijd op zoek naar goede zangers zowel mannen als vrouwen, zeker de sopranen en de 
tenoren kunnen wel wat extra aanvulling gebruiken. We zijn een gezellig sociaal koor maar zangkwaliteit
staat hoog in het vaandel. Wij repeteren elke donderdagavond om 19.45 in de Apostel Thomaskerk aan 
de Th. de Keyserstr. 20. Zie ook http://gzk-lausdeo.nl/.

http://gzk-lausdeo.nl/

