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107.056 De Heer zij lof en eer. Intrede- of communielied. Tweestemmige zetting met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 1  

111.067 Alleluja voor de Heer. Intrede- of communielied in een tweestemmige zetting met 

klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 1  

111.068 Loven wij de Heer. Intrede- of communielied in een tweestemmige zetting met 

klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 1  

111.071 Danklied, in een tweestemmige zetting met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 1  

 

111.136 Gebed tot Maria (2 voorbeelden). 

Hedendaags Marialied voor bedevaartvieringen. Maar het is ook dienstbaar als lezing- en communielied 

tijdens de Mariamaand. Tweestemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 2  

111.137 Paternoster. Het werd geschreven in een tweestemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 2  

114.095 Wees gegroet Maria  Tweestemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 2 

115.101 God Gij zijt onze Rots (communielied/offerandelied) 

Tweestemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 3 

115.102 Heer naar U gaat mijn verlangen (intrede / communie) 

Tweestemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 3 

117067 Het nieuwe Onzer Vader 

Tweestemmige zetting met orgelbegeleiding 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Tweestemmige liederen voor de Euch. – voorbeeldblad 3  
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