PERSBERICHT
Bekende gospels bijeengebracht op bijzondere CD
Het zijn de meest gevraagde geestelijke liederen in verzoekplatenprogramma’s op de radio en
tevens tijdens uitvaartplechtigheden. Daarom heeft Uitvaartverzorging Van der Meer uit ’sGravenzande ze bijeen gebracht op een CD.
Liederen als ‘Wat de toekomst brengen moge’, ‘Groot is Uw trouw’, ‘U zij de glorie’ en ‘De Heer is
mijn herder’ zijn veelgevraagd in radioprogramma’s zoals de Muzikale Fruitmand bij de EO en Wens
bij Groot Nieuws Radio. Het zijn liederen die al vele jaren mensen troost geven en bemoedigen.
Daarom worden ze ook veel op uitvaarten gespeeld. Nadat Uitvaartverzorging Van der Meer vorig
jaar al een CD uitbracht met veelgevraagde algemene liederen, heeft het bedrijf dit keer een CD
vervaardigd met geestelijke liederen. Naast de genoemde meer traditionele liederen, staan er ook
moderne liederen op zoals ‘Als het leven soms pijn doet’ en het van Michael W. Smith bekende
‘Friends’.
Een bijzonder aspect van het album is dat de liederen en instrumentale stukken worden uitgevoerd
door artiesten uit het Westland en het Waterweggebied. De CD bevat in totaal 21 nummers die zeer
gevarieerd van stijl zijn. Sommige zijn met orgelbegeleiding opgenomen. De in Naaldwijk
woonachtige pianist en organist Frank Baggerman bespeelde daarvoor het orgel van de Vredekerk in
De Lier. Ook brengt hij enkele orgelwerken als solist. De jonge harpiste Ayla van Noord uit
Vlaardingen is net als op het vorige album vertegenwoordigd met enkele prachtige harpnummers.
Andere nummers zijn met begeleiding van een modern combo opgenomen. De liederen worden
gezongen door Alies Haasnoot en Wim Pols, die de CD ook produceerde.
Deze speciale gospel CD is uitgebracht met als titel ‘Herinneringen verbinden wat het oog niet meer
ziet’. Uitvaartverzorging Van der Meer heeft de CD laten maken als geschenk voor families voor wie
zij in de afgelopen tijd een uitvaart heeft mogen verzorgen. Daarnaast kunnen belangstellenden het
album telefonisch of per e-mail bestellen. De contactgegevens staan op de website
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
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