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Papendrecht, 21 mei 2017. 

 

Papendrecht loopt mee en staat stil bij kanker. 

KWF afdeling Papendrecht en de organisatie SamenLoop voor Hoop Papendrecht zijn 
verheugd dat er op  zaterdag 10 juni aanstaande een benefiet concert voor de SamenLoop 
voor Hoop in Papendrecht gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht. De opbrengst van 
dit concert is geheel bestemd voor de SamenLoop voor Hoop Papendrecht 23/24 juni 2017.  

De SamenLoop voor Hoop stelt hoop voor mensen die diagnose kanker hebben (gehad) 
centraal. SamenLoop voor Hoop is zowel een evenement als een beleving en herdenkt 
iedereen die kanker niet hebben overleefd en viert het feit dat er zoveel overlevenden zijn. 

SamenLoop voor hoop biedt kracht, hoop, strijd en verbondenheid. 

Aan dit concert werken het Inspire2LiveChoir onder leiding van Peter Overduin, Popkoor 
Papendrecht onder leiding van Robbert van Sterkenburg, sopraan Annelies Schep en 
organist Andre de Jager mee. 

Bijgaand treffen jullie het programma van dit concert aan. De avond zal worden geopend 
door Hans Ardon, voorzitter SamenLoop voor Hoop. Een gastspreker zal een toespraak 
houden. De avond wordt afgesloten door Peter Overduin waarna de cheque van dit zaal 
worden overhandigd aan de voorzitter van de SamenLoop voor Hoop. 

De kaartverkoop voor dit concert is in handen van: 

Karin Overduin  Inspire2LiveChoir   karinoverduin@hotmail.com 

Sandra Hollander  Popkoor Papendrecht  

Graag doe ik op uw allen een beroep om dit benefietconcert te bezoeken met uw familie, 
kennissen, vrienden etc. 

Ik wens u allen een fantastische avond bij dit mooie concert. 

 

Namens de organisatie, 

Hans Ardon 

Voorzitter. 

 

Samen brengen wij de dag dichterbij dat we kanker kunnen verslaan. 
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Programma  10-06-2017 Papendrecht 

 

Koor en samenzang: 

Glory, glory halleluja (arr. B. Moll) 
Refrein met samenzang: Glory, glory halleluja(3x), His truth is marching on. 
 

Opening;  Hans Ardon, voorzitter SamenLoop voor Hoop 

 

Inspire2liveChoir: 

-I walk with God (arr. J.Mulder) 

-Lass die liebe Sonne ein (trad./arr A. de Jager) 

-Moning has broken (trad) 

-Wait for the light (arr. J. Bredewout) 

 

Popkoor Papendrecht: 

-Fields Of Gold (arr. Roger Emerson, muz. G.M. Sumner) 

-Het Regent Zonnestralen  (arr. Robbert van Sterkenburg, muz. Acda en de Munnick) 

-You Raise Me Up (arr. Robbert van Sterkenburg, muz.Rolf Lovland and Bregdan Graham) 

-Just Give Me A Reason   (arr. Robbert van Sterkenburg) 

 

Sopraansolo; Annelies Schep. 

 

Spreker: wordt nader ingevuld. 

(aansluitend collecte voor Samenloop voor Hoop KWF) 
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Samenzang: Y'll never walk alone 

When you walk trough a storm, hold your head up high, 

and don't be afraid of the dark. 

At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. 

Walk on through the wind, walk on trough the rain, tho'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. 

 

Orgelsolo: André de Jager 

Popkoor Papendrecht: 

-Tears In Heaven  (arr. Roger Emerson, muz.Eric Clapton and Will Jennings) 

-You’ll Be In My Heart   (arr. Ed Lojeski, muz. Phil Collins) 

-Proud Mary  (arr. Kirby Shaw, muz. John Fogerty) 

 

Inspire2liveChoir: 

-Edelweiss-Do-re-mi-Climb ev'ry mountain (arr. J. Bredewout) 

-Where no one stands alone (arr. R. Elsinga) 

-The phantom of the opera (arr. A. de Jager) 

 

Sluiting; Peter Overduin, dirigent Inspire2LiveChoir. 

 

Koor en samenzang: Abide with me 

Abide with me; fast falls the eventide 
the darkness deepens;Lord, with me abide. 
When other helpers fail and comforts flee 
Help of the helpless, O abide with me. 
 
Hold Thou Thy cross before my closing eyes 
shine through the gloom, and point me to the skies 
heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee 
in life, in death, o Lord, abide with me 
 


