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Spreuk van de maand 
 
''Karakter is jouw houding tijdens de zoveelste 
poging.''                                   James A. Michener  
                                         
Vertaling Tekst Requiem 
 
9. Domine Jesu Christe 

Domine Jesu Christe, rex gloriae: 
libera animas omnium fidelium defunctorum 
de poenis infernis et de profundo lacu! 
Libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum! 
sed signifer sanctus Michael repraesentat eas 
in lucem sanctam! 
quam olim Abrahae promisisti et semini eius. 

10. Hostias 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; 
tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam faciemus: 
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam! 

 
11. Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

 
12. Benedictus 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

13. Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem sempiternam! 

 

 

 

 

 

 

9. Domine Jesu Christe  

Heer Jesus Christus, Koning van de heerlijkheid 
verlos de zielen van alle overleden gelovigen 
van de straffen der hel en uit de diepe poel! 
Ontruk hen aan de muil van den leeuw, 
laat de afgrond hen niet verslinden, 
laat hen niet neerstorten in de duisternis! 
maar uw banierdrager, de Heilige Michaël, moge 
hen binnenleiden in het heilige licht! dat Gij 
eertijds beloofd hebt aan Abraham en zijn zaad. 

10. Hostias (Ned) 

Wij dragen U, o Heer, offers en lofgebeden op; 
neem ze aan voor die zielen 
die wij heden gedenken 
doe hen, o Heer, overgaan van de dood naar 
naar het leven! 

11. Sanctus (Ned) 

Heilig, heilig, heilig 
de Heer, de God der heerscharen 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 
Eer en lof zij U in den hoge! 
 

12. Benedictus (Ned) 

Gezegend, die komt in den naam des Heren 
Eer en lof zij U in den hoge! 

13. Agnus Dei (Ned) 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt, geef hen rust! 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt, geef hen rust! 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt, geef hen rust voor altijd en eeuwig! 
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14. Communio 

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis 
in aeternum: 
Inter oves locum praesta et ab haedis me 
sequestra statuens in parte dextra! 

 

Excellentie Expo - 22 juni Groningen 

Vanuit Noorderpoort wordt op 22 juni a.s. een 
Expo Excellentie georganiseerd waarbij Chris 
een presentatie zal verzorgen over het 
Meezingfestival. Hiervoor heeft Chris een paar 
deelnemers vanuit het projectkoor gevraagd 
hem hierbij te ondersteunen.  

Voor mensen die hiervoor geïnteresseerd zijn 
om hierbij aanwezig te zijn, is bij deze 
nieuwsbrief een bijlage gevoegd waarin 
uitgelegd wordt wat deze Expo inhoudt. 

 

Het programma voor die middag: 

LET OP, de aanvangstijd is vervroegd! 

14:30 uur inloop expositie met: 

 • presentaties van de opbrengsten van 

de leergang “A teachers road to 

Excellence in het MBO”. 

 • een overzicht van: verzwaarde 

programma’s, internationalisering en 

vakwedstrijden. 

16:45 uur warming-up; 

17:00 uur start inhoudelijk programma; 

18:00 uur afsluiting en feestelijke borrel.  

 

 

 

 

14. Communio (Ned) 

Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, met uw 
heiligen voor eewig; omdat Gij goedertieren 
zijt. 
Heer geef hen de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hen. 

 
Wij wensen u alvast een fijne 
zomervakantie toe en zien u graag terug op 
maandag 4 september 2017. 
 

 

Oefensite van Arie Bos: 
http://bit.ly/MusaRequiem 

 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 06-20795033 
E-mail: h.kamerink@gmail.com 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 
 
 
-Vriend van Musa opgave naar h.kamerink@gmail.com 
-Journaal-info voor de website naar:   
  wybrenjongstra@hotmail.com 
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