De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkpark

GREGORIAANS

HET ORGEL VAN DE NIEUWE OOSTER

Im Paradisum

NEGRO-SPIRITUALS

My Lord, what a morning
Nobody knows

RELIGIEUZE LIEDEREN

Blijf mij nabij /Blijf bij mij Heer
Een vaste burcht is onze God
Eens, als de bazuinen klinken
De Heer is mijn Herder
Nader, mijn God bij U
Neem, Heer, mijn beide handen
U zij de glorie
Veilig in Jezus’ armen
Wat de toekomst brengen mogen

Tijdens een uitvaartplechtigheid besteden wij veel
zorg en aandacht aan de muziek. Tegenwoordig
maken nabestaanden veel gebruik van een cd.
Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor live
gespeelde muziek op het orgel in de aula. Tijdens
elke uitvaart staat een professionele musicus tot uw
beschikking: een beroepsorganist die de plechtigheid
muzikaal kan begeleiden.

Er zijn diverse liedbundels aanwezig zoals:
Zangbundel van Johannes de Heer
Liedboek voor de Kerken
Liederenbundel van Jehovah’s Getuigen
Opwekkingsliederen
Bundel met Surinaamse religieuze liederen

CONTACT
OPENINGSTIJDEN
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Vaak bestaat bij orgelmuziek de associatie met kerk en
religie. De meeste orgels zijn dan ook te vinden in een
kerk, maar het orgel heeft ook een rol gespeeld in de
theaters. En natuurlijk hoort het draaiorgel thuis in het
Amsterdamse straatbeeld en de Amsterdamse harten.
Het orgel is een instrument waar niet alleen religieuze, maar ook licht klassieke en populaire muziek op gespeeld kan worden. Zo heeft het orgel van
De Nieuwe Ooster sinds 1940 vele generaties geraakt
door de mooie warme klank. Van Bach tot Andrea Bocelli,
van Vera Lynn tot Paul de Leeuw, het orgel kan klinken als een draaiorgel en ontroeren als een kerkklok.
Het orgel kan zacht spelen op momenten waar anders
langere tijd alleen schuifelende voeten klinken. Zoals
bij voorbeeld tijdens het afscheid nemen van de overledene.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met een van
onze medewerkers, telefoon 020 6080608.
Het gedenkpark is op werkdagen open van 8.00 tot
17.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.
Van 1 april tot 1 oktober is het park ook op
de woensdagavond open tot 20.00 uur.
De informatiebalie is op werkdagen geopend tot
16.30 uur.
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Zo veelzijdig als Amsterdam is, zo veelzijdig is ook
begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. Het
groenste gedenkpark van Nederland, rijk aan historie
en monumentale gebouwen, maar ook eigentijds en
vooruitstrevend. Voor alle Amsterdammers en iedereen die zich Amsterdammer voelt, ongeacht herkomst
en religie. Met medewerkers die pal staan voor de
wensen van de nabestaanden. Zonder winstoogmerk
en met voldoende ruimte voor de toekomst. De Nieuwe
Ooster: van de stad, voor de stad.
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ORGELMUZIEK TIJDENS DE UITVAART

Tijdens de crematie- of begrafenisplechtigheid is het
orgel ook in afwisseling met cd’s te gebruiken. Indien
de lievelingsmelodie van de overledene niet te vinden
is op een cd is er de mogelijkheid om de muziek te laten
spelen op het orgel. De Nieuwe Ooster heeft een grote
variëteit aan bladmuziek. Bijzondere muzikale wensen
zijn vooraf bespreekbaar met de organisten.
Het orgel is een begeleidingsinstrument bij uitstek,
zodat de organisten een solist of koor uitstekend kunnen begeleiden. In dit geval is het aan te raden vooraf
contact op te nemen met de organist van dienst zodat
zeker is dat de bladmuziek tijdig aanwezig is. Het is
ook mogelijk om het orgel te laten bespelen door een
gastorganist, die op verzoek van de familie komt spelen. De organist van dienst geeft dan tekst en uitleg en
helpt de gastorganist indien nodig op weg.

MUZIEKSUGGESTIES

AMSTERDAMSE MUZIEK

Aan de Amsterdamse grachten
Aan de voet van de Oude Wester
Als op het Leidseplein
O, Mooie Westertoren

POPULAIRE MUZIEK

Droomland (Beautiful isle of somewhere)
Cent mille chansons
Greensleeves
My Way
Danny boy
We’ll meet again
From the time you say goodbye
Memory uit de musical ‘Cats’
Stay with me till the morning
You’ll never walk alone

ORGELMUZIEK

Toccata en Fuga in d
Cantilena
Prière à Notre Dame
Prelude, fugue et variation

La donna è mobile
O mio babbino caro
Summertime

G. Verdi
G. Puccini
G. Gershwin

OPERETTE

Dunkelrote Rosen
Viljalied
Wolgalied

C. Millöcker
F. Lehár
F. Lehár

MUZIEK VAN ANDRE RIEU
The Last Rose of Summer
The Second Waltz

LICHT KLASSIEKE MUZIEK

Adagio
Air (Suite nr. 3 in D)
Alle Menschen werden Brüder
Andante (Eine kleine Nachtmusik)
Intermezzo (Cavalleria Rusticana)
Largo (Xerxes)
Largo (Aus der Neuen Welt)
Méditation (Thais)
Morgenstimmung
Nonnenkoor
Slavenkoor

T. Albinoni
J.S. Bach
L. v. Beethoven
W.A. Mozart
P. Mascagni
G.F. Handel
A. Dvorak
J. Massenet
E. Grieg
S. Strauss
G. Verdi

RELIGIEUZE KLASSIEKE MUZIEK

J.S. Bach
J. Rheinberger
L. Boëllmann
C. Franck
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OPERA





Ave Maria
Ave Maria
Ave verum
Agnus Dei
Bist du bei mir
Halleluia (Messiah)
Heilig (Deutsche Messe)
The Holy City
Jesu, Joy of Man’s Desiring
Lacrimosa (Requiem)
Panis Angelicus
Pie Jesu (Requiem)
Delen uit de Mattheus Passion
De Vier Jaargetijden

J.S. Bach / Ch. Gounod
F. Schubert
W.A. Mozart
G. Bizet
J.S. Bach
G.F. Handel
F. Schubert
S. Adams
J.S. Bach
W.A. Mozart
C. Franck
G. Fauré
J.S. Bach
A. Vivaldi
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