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Zondag van derde advent, 16 december, 15.00 uur 
 
Kerstconcert door Ensemble Dejongdejongplusplus 
Euwe en Sybolt de Jong, orgel en harmoniums, leiding 
Twee vocale kwartetten 
 
Georg Ph. Telemann 
(1681 - 1767) 

- Uit: Nun komm der Heiden Heiland 
Ouverture – Vollebregt-Smits orgel (vierhandig) 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 

Jacobus Gallus 
(1550 - 1591) 

- Hosanna in excelsis 
 

John Jacob Niles  
(1892 – 1980) 

- I Wonder as I Wander 
bew. Euwe de Jong (*1956) 

Fr. Jean de Brébeuf 
(1593 - 1649) 

- Huron Carol 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 

Anonymus 
(1582) 

- Uit: Piae Cantiones 
Gaudete Christus natus est 
(Gaudete is de naam van de derde adventszondag) 

Traditional uit Vlaanderen 
(1539) 

- O suver maecht van Ysrael 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 

John Tavener 
(1944 - 2013) 

- The Lamb 
 

Jan Zwart 
(1877 - 1937) 

- Uit: Van uit den hemel daalde ik neer 
Koraal-Intermezzo – bew. voor twee harmoniums 

Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750) 

- O Jesulein süss 

Traditional uit Catalonië 
(17e eeuw) 

- Fum, fum, fum 
bew. Euwe de Jong (*1956) 

Sergei Rachmaninov 
(1873 - 1943) 

- Tebe Poem (Тебе Поем, Te Deum Laudamus) 
bew. Jelle Stellingwerf (*1958) 

Traditional uit Nederland 
(15e eeuw) 

- Een kind geboren in Bethlehem 
bew. Euwe de Jong (*1956) 

Katherine Kennicott Davis 
(1892 - 1980) 

- The Little Drummer Boy 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 

William James Kirkpatrick 
(1838 - 1921) 

- Away in a Manger 
bew. Euwe de Jong (*1956) 

Adolphe Charles Adam 
(1803 - 1856) 

- O Holy Night (Cantique de Noël) 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 

Euwe de Jong 
(*1956) 

- O Magnum Mysterium 
 

Negro Spiritual uit de USA 
(19e eeuw) 

- Mary had a Baby 
bew. Sybolt de Jong (*1961) 
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ORGELDUO 
De broers Euwe en Sybolt de Jong vormen een 
orgelduo. In de afgelopen jaren verscheen een - 
nationaal en internationaal geprezen - serie cd's met 
arrangementen voor orgel vierhandig van cantatedelen 
van J.S. Bach. De serie is nu gevorderd tot nummer 8. 
Het muziektijdschrift Luister waardeerde in november 
2015 hun gehele Bach-oeuvre met een 10. 
 
DeJongDeJongPlusPlus 
In 2014 hebben de broers het ensemble DeJongDeJongPlus opgericht. Euwe en Sybolt 
begeleiden op diverse harmoniums een ensemble van vier zangers (hieronder 
aangeduid met koor 2). Van dit ensemble zijn inmiddels 3 cd’s verschenen: Folksong, 
Carols, Hymns. De plusplus gastzangers (koor 1) worden ’ingevlogen’ om het 
kernensemble te verrijken. Zie ook op www.dejongdejong.nl 
 

 
 

Het DeJongDeJongPlusPlus ensemble in Groningen (23 dec 2016) 
 
UITVOERENDEN 
 
Vollebregt-Smits orgel en harmoniums 
Euwe de Jong en Sybolt de Jong   
  
koor 1 koor 2 
Elise van Etten    sopraan Lette Vos    sopraan 
Niec van de Meulen counter-tenor Rienk de Jong  counter-tenor 
Dennis van der Veen   tenor Gerben Bos   tenor 
Nathan Tax     bas Elbert de Jong  bariton 
 
Zie voor het cv van Euwe en Sybolt de Jong pagina 36 van het jaarboekje Brigida 
Concerten 2018 – orgel en beiaard, dat gratis in de kerk verkrijgbaar is.  
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TOELICHTING 
Kerst in Contrast: net even anders dan anders! 
Weidse koorzang, afgewisseld met de intieme klank van een enkele sopraan 'off stage'.  
Met twee vocale kwartetten, een altviool, een saxofoon en diverse orgels vult 
dejongdejongplus alle hoeken en gaten van de indrukwekkende Brigidakerk in Geldrop. 
 
De vocale kwartetten 
De twee jonge sopranen studeerden beiden aan het Utrechts Conservatorium.  
De mannelijke zangers zingen al sinds hun vroegste levensjaren samen.  
Begin jaren 90 in het Roder Jongenskoor van Bouwe Dijkstra en later in The Gents van 
o.a. Peter Dijkstra.  
 
Euwe en Sybolt de Jong hebben de muziek gecomponeerd en/of gearrangeerd. 
Ze bespelen diverse kleine harmoniums én uiteraard ook het grote orgel van de 
Brigidakerk. Zij wensen u een aangename luisterervaring ‘uit alle hoeken en gaten’, en 
heel veel kijkplezier. 
 
 
 
 

Steunt ú onze stichting al? 
De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep 
vrijwilligers. Alle giften en donaties komen geheel aan de stichting ten goede.  
U kunt ons steunen met een bijdrage aan de collecte na afloop van het concert, of 
door later een gift per bank over te maken. U kunt ons ook steunen door ‘Vriend van 
de Stichting Brigida Concerten’ te worden, voor € 20 (of meer) per jaar.  
 
De Stichting Brigida Concerten heeft sinds 1 januari 2014 een culturele ANBI status. 
adres:  Wegedoorn 12, 5666 AV Geldrop; tel. 040-2856240 
e-mail:  brigidaconcerten@gmail.com 
website:  www.brigidaorgel.nl 
bankrekeningnummer: NL 63 RABO 0149350791 
 
Bestuurssamenstelling van de Stichting Brigida Concerten Geldrop: 
voorzitter a.i.:  P.L.M. van Rooij, Geldrop 
secretaris:    N.A.M. van Broekhoven, Geldrop 
penningmeester: J.F. de Beer, Geldrop 
leden:    H.J. van Leeuwen, Geldrop 
      P.R. Weijmans, Nuenen 
adviserend lid:  J.W. de Goede, Leidschendam 


