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Nieuws van de bestuurstafel
12 november, de intocht van Sinterklaas. Al ver
voor het boodschappen doen in het dorp (in dit
geval Monster), hoor ik de muziek in de wijk. De
zwarte Piet die enthousiast en gedreven meezingt
vanaf het dorpsplein: maar o zo naast de toon.. Ik
besef meteen dat het initiatief "Red het
Sinterklaaslied" nog steeds actueel is. Tradities die
mooi zijn om te bewaren. Net als de mis van
Hendrik Andriessen, Missa Christus Rex. Genieten
van de muziek, melodie en de zang, prachtig! Daarna ons
Caecilia/Jaarfeest in n nieuwe jasje, door een klein maar fijn clubje (ook
jonge) mensen vanuit meerdere koorgroepen voorbereid, laat je
verrassen!!
Het bestuur is de laatste maanden vooral bezig met de (muzikale) inhoud,
net zoals de koorleden. Alle koorgroepen zijn druk deze maanden, in
aanloop naar kerst, daarbij Allerzielen en Sinterklaas niet te vergeten. We
kijken uit naar Kerst en nieuwjaar. Daartussen nog mooie momenten om
van te genieten. Fine Tuning is actief met hun creatieve groep en het
concertkoor bewandelt zijn eigen pad, met een informatieavond waar de
plannen voor komende jaren uiteengezet worden. Spannend en
verfrissend! Niet "zomaar" verdwenen bij Deo Sacrum, maar
toekomstbestendig gemaakt.
We verwachten dat het lokaal waar we zingen voorlopig nog beschikbaar is,
maar ontwikkelingen van de kerk, zoals een multifunctionele ruimte en
ontwikkelingen van de Leuningjes, houden we bij. Bestuursleden nemen
zitting in de verschillende groepen die hiervoor zijn opgericht of laten hun
stem horen bij de verschillende besturen.
Genoeg te doen, maar vooral zingen en geïnspireerd worden door de
prachtige muziek die wij rijk zijn!

Namens het bestuur

Andrea van den Berg

Lieve mensen,
Met het kamerkoor hebben we een erg mooie
ervaring opgedaan met de cantate "Gott der Herr
ist Sonn und Schild" van J.S. Bach. Op
zondagochtend 30 oktober hebben we die cantate
ten gehore gebracht met een fijn orkest en goede
solisten in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het was voor ons allemaal eigenlijk
nog onbekend en onontgonnen terrein. Na het optreden in Masemude in
Monster hadden we maar 4 repetities om deze cantate in te studeren.
Vooral het eerste deel met een lange polyfone passage was lastig, maar
jullie hebben het werkelijk fantastisch gedaan! Er is duidelijk thuis hard
gestudeerd op de eigen partijen en het niveau ging in de loop van die 4
repetities horenderoren vooruit. En het uiteindelijke resultaat was daar ook
naar. In een volle kerk hebben we een indrukwekkende prestatie neergezet
waar na afloop tot onze vreugde iedereen vol lof over was.
Ik wil iedereen die aan dit project heeft meegewerkt van harte bedanken
voor zijn of haar inzet! En Gerard Bal hartelijk bedankt voor zijn uitnodiging
en voor alle werk dat hij verzet heeft om dit project te kunnen laten slagen!
Vervolgens zijn we onverdroten verder gegaan door ons voor te bereiden
op de komende Kerst. Er stonden sowieso al twee optredens gepland,
namelijk in het Haga-ziekenhuis, hetgeen nu de derde keer op rij is en al
bijna een traditie lijkt te zijn geworden, en, inmiddels zeker een traditie, voor
de KBO. Daar zijn kortgeleden nog twee optredens bij gekomen, namelijk
op 11 december een eigen concert in de Unie-kerk te 's-Gravenzande, en
op tweede Kerstdag, op verzoek van de Hervormde Gemeente, het
opluisteren van de oecumenische dienst in de Hervormde Kerk. Omdat
deze ideeën vrij laat geboren zijn, moeten we wel even inventariseren wie
van de koorleden beschikbaar is, maar op dit moment lijkt het erop, dat we
deze twee extra optredens kunnen gaan verzorgen.
Met de vrouwenschola hebben we gezongen tijdens de viering op de 33e
zondag door het jaar. De volgende optredens zullen zijn op de 3e zondag
van Advent, Gaudete (Verheugt u), als ook de mis van Palestrina weer
gezongen wordt, en natuurlijk weer tijdens de hoogmis van Kerstmis.
Met het Perosikoor hebben we deze maand twee belangrijke activiteiten
gehad. Op woensdag 2 november hebben we gezongen tijdens de viering
van Allerzielen in Poeldijk. De opkomst was goed en er is mooi gezongen.
Veel mensen hebben aangegeven het een mooie, sfeervolle en waardige
viering te hebben gevonden.

Op zondagmiddag 6 november hebben we mogen zingen tijdens een
OrgelPlusConcert van Petra Veenswijk in de Maria van Jessekerk in Delft.
Ook dat optreden is gelukkig goed ontvangen. In de dagen erna heb ik van
diverse mensen complimenten gekregen voor dat optreden.
We waren echter nogal teleurgesteld over het aantal aanwezige
Perosikoorleden. In totaal waren er 'slechts' 17 uit Poeldijk en 12 uit Delft.
Het trof mij als een gebrek aan saamhorigheid en grote schijnbare
desinteresse in een dergelijk groot evenement, wat toch een geweldige
gelegenheid is om een mooi visitekaartje af te leveren. Het was al bijna een
jaar van tevoren bekend, dus daar kan het bijna niet aan gelegen
hebben. Graag zouden we dus willen weten waar deze slechte opkomst
aan gelegen heeft. Hebben sommigen de repetities en de concertdatum
misschien over het hoofd gezien? Moeten we meer mails sturen? Of
moeten we het sturen van mails beter timen? Of waren er vooral geheel
persoonlijke redenen voor zangers om niet aan dit evenement mee te
werken?
Met het Bartholomeuskoor en het Concertkoor zijn we intensief bezig met
het instuderen van de mis in Bes van Hummel. Er zijn al duidelijk
vorderingen, maar er is natuurlijk ook nog veel te doen. Ik hoop van harte
dat jullie gelegenheid hebben om ook zelf thuis te studeren op de eigen
partijen. Daartoe zijn de CD's die Rob Hagebeek heeft gemaakt een
enorme hulp. Hartelijk bedankt, Rob, voor het maken van die CD's met de
stempartijen! De rest van het Kerstprogramma is inmiddels ook bekend. Er
is voor gekozen om allemaal "bekende" motetten en liederen in de hoogmis
te zingen, zodat we enerzijds voldoende ruimte hebben om de mis van
Hummel goed en gedegen in te studeren, en anderzijds om onze
projectdeelnemers te kunnen "bijpraten" in ons repertoire.
Tenslotte deel ik met jullie nog even een mooie tekst van de Amerikaanse
schrijver en schilder Kurt Vonnegut.
"Verdiep je in de Kunsten. Ik maak geen grapje. De Kunsten zijn er niet om
in je levensonderhoud te voorzien. Ze zijn een heel menselijke manier om
het leven draaglijk te maken. In hemelsnaam, Kunst beoefenen, ongeacht
hoe goed of hoe slecht, is een manier om je ziel te doen groeien. Zing
onder de douche, dans bij de radio, vertel verhalen, schrijf een gedicht aan
een vriend, zelfs een slecht gedicht. Doe het zo goed als je maar kunt. Je
zult een enorme beloning ervoor krijgen. Je zult iets geschapen hebben."
Met een hartegroet,

Steven

Kerstmis 2016
Nog een aantal weken en dan vieren we het
Hoogfeest van Kerstmis
Het is voor u niet vreemd te lezen dat er rond dit
Hoogfeest veel muzikale activiteiten bij onze
koorvereniging zijn. Alle koorgroepen hebben zo
hun eigen programma en activiteiten.
Kamerkoor Couleur Vocale verzorgt verschillende
optredens. Op donderdag 15 december zingen zij,
evenals vorig jaar, op verschillenden afdelingen in het HAGA ziekenhuis
(Leyenburg), op zondagmiddag 18 december verzorgen zij een optreden bij
de Kerstbijeenkomst van de KBO en met nog een klein slag om de arm
zingen zij op Tweede Kerstdag tijdens de Oecumenische viering in de
Hervormde Kerk van Poeldijk en geven ze een eigen Kerstconcert in de
Uniekerk in ’s-Gravenzande op zondagmiddag 11 december.
Popkoor Fine Tuning is in onderhandeling over een optreden bij Myostis
De verschillende koorgroepen zijn te beluisteren tijdens de drie vieringen op
Kerstavond. De Kinderen zingen tijdens de Gezinsviering om 18.30 uur
samen met het School-Kerst-Koor, leden van Fine Tuning zingen tijdens
de jongerenviering om 21.00 uur en het Bartholomeuskoor zingt tijdens de
nachtmis (aanvang 23.00 uur). We hopen op een sfeervolle, goed bezette
viering en nodigen u van harte uit om in grote getale aanwezig te zijn.
Hoogtepunt van het Muzikale Kerstfeest is de Hoogmis op Kerstmorgen
met uitvoering van de Mis in Bes opus 77 van Johann Nepomuk Hummel
door het Bartholomeuskoor, het Concertkoor en de Projectdeelnemers
met medewerking van het Delphi Consort en Wim van Herk aan het orgel.
We sluiten het jaar 2016 af met een feestelijke
oudejaarsviering.
Een heel fijne decembermaand gewenst!

Toos de Vreede

Concertkoor Westland
Op 9 november jl. heeft het Concertkoor aan (project)leden en betrokkenen
bij het Concertkoor de plannen voor de toekomst toegelicht. Het was een
gezellige, levendige bijeenkomst met veel vragen en vooral enthousiaste
reacties. Wij hebben als commissie tijdens de bijeenkomst uitgelegd waar
we als concertkoor voor staan en waar we naar toe willen.
En er gaat best het een en ander veranderen!!!!!
We maken een nieuwe start en zullen als Concertkoor Westland verder
gaan.
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat zoals het Concertkoor door de
buitenwereld tot nu toe wordt ervaren niet overeenkomt met wie wij als
Concertkoor (willen) zijn. Dit is aanleiding geweest de koers te
heroverwegen en op onderdelen een nieuwe weg in te slaan. Een enquête
die we onder andere hebben gehouden onder een aantal (project)leden van
het Concertkoor heeft ook input opgeleverd voor veranderingen in de
organisatie.
Als Commissie hebben we de afgelopen maanden uitgebreid stil gestaan bij
wie we willen zijn en wat we willen uitstralen. De formulering van
kernwaarden en kernkwaliteiten hebben geleid tot een herformulering van
onze visie en missie.
Onze visie is dat Concertkoor Westland er is om mensen op een
laagdrempelige manier te interesseren voor klassieke muziek en om
mensen te entertainen. Wij willen ons met passie en met hoge kwaliteit
inzetten voor hoogwaardige prestaties zodat wij als ‘Het’ Concertkoor van
het Westland worden gezien waar je als (project)lid bij wilt horen en waar je
als liefhebber van (licht) klassieke muziek naar toe wilt.
Concertkoor Westland blijft juridisch onder de vlag van de zangkoren Deo
Sacrum. Maar in de praktijk komt Concertkoor Westland los te staan van
Deo Sacrum. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat in uitingen geen directe
verwijzing meer naar Deo Sacrum zal plaatsvinden. Er zullen ook geen
directe verbindingen meer zijn met het Bartholomeuskoor. Als lid van het
Concertkoor neem je dus niet automatisch deel aan de missen met Kerst
en Pasen van het Bartholomeuskoor. Het Bartholomeuskoor heeft zijn
eigen programmering en kan voor bepaalde gelegenheden projectleden en

dus ook leden van Concertkoor Westland benaderen die daarvoor dan voor
deelname een bijdrage betalen. Dit geldt vanaf 1 januari 2017.
Er is veel meer vertelt op 9 november over de achtergronden maar het
voert te ver dit allemaal op deze plaats uit de doeken te doen. Maar vraag
aanwezigen naar hun ervaringen of vraag het aan één van ons.
Er komt dus feitelijk een nieuw Concertkoor met een lidmaatschap dat je
zou kunnen omschrijven als ‘vrijheid in gebondenheid’. We willen er een
vast team van maken met evenwichtige samenstelling over de
verschillende stemgroepen tegen een lage basis contributie. Het is veel
Beter Samen plezier te hebben, prestaties te leveren en als team op te
trekken.
De organisatie en voorwaarden voor het lidmaatschap en voor deelname
aan een uitvoering van Concertkoor Westland, worden strakker.
Zo is een lidmaatschap pas definitief als een stemtest is afgenomen, tenzij
de dirigent van mening is dat een stemtest niet noodzakelijk is omdat hij
een voldoende beeld heeft van de zangkwaliteiten.
Wij vormen een koor met 50 vaste leden (15 sopranen, 15 alten, 10 tenoren
en 10 bassen). Er kunnen meer leden zijn zolang er een evenwichtige
verdeling over de stemsoorten is. Afhankelijk van de uitvoering en
deelname van vaste leden kan dit vaste koor worden uitgebreid met
projectleden.
Tot zover de gebondenheid. Je betaalt voor die gebondenheid een vaste
lage contributie per jaar als dekking voor onze administratieve kosten. Voor
2017 is deze vastgesteld op 20 Euro. Voor uitvoeringen bepalen we per
uitvoering de bijdrage die nodig is. Het kan zijn dat het je als vast lid niet
uitkomt om mee te doen met een uitvoering. Dan betaal je dus niets extra.
En daar zit de ‘vrijheid’. Iedereen is druk met gezin, sport, vrienden werk
etc. Het komt dan niet altijd uit mee te doen aan de voorbereiding voor een
uitvoering. Het kan ook zijn dat het repertoire je niet aan staat. Uit de
enquête die wij hebben gehouden is gebleken dat een groep mensen juist
populair klassiek wil zingen en een groep het zwaardere werk. Wij willen die
keuze mogelijkheid bieden. Wij vragen tijdig of je als vast lid wilt meedoen
met een uitvoering. Op basis van deelname nodigen wij afhankelijk van de
bezetting die nodig is projectleden uit.
De hoogte van de bijdrage bovenop de vaste contributie voor een uitvoering
zal voornamelijk afhangen van het repertoire en de daarmee
samenhangende kosten voor de muziek. Wij verwachten dat deze kosten
voor een grote uitvoering zullen liggen tussen de 60 en 80 Euro. Maar het
kan ook lager zijn, als bijvoorbeeld de muziek vrij verkrijgbaar is. Een

projectlid betaalt uiteraard per uitvoering, maar zal iets meer betalen om
ons tegemoet te komen in de administratieve kosten.
Mocht je een lidmaatschap van het Concertkoor Westland overwegen maar
geen formulier hebben ontvangen, vraag dit dan op bij Toos (mailadres erbij
vermelden!!!! Voor buitenstaanders die contactblad lezen). Wij verzoeken je
je goed te verdiepen in de voorwaarden op dit formulier genoemd. Naast
zangkwaliteiten wordt ook actieve participatie gevraagd bij de kaartverkoop
en de werving van leden van de Club van 100.
We hebben een overzicht van onze plannen voor de komende twee jaar
gemaakt voor zover nu bekend. Dit is gevoegd bij het aanmeldingsformulier
voor het lidmaatschap. We starten met een uitvoering van de eerste
Westland Proms! Daarover meer in een volgende editie van het
contactblad.
Wil je lid worden, vul dan het formulier in en lever dat voor 22 november
a.s. in bij een van ons of mail het naar Deo Sacrum/Toos de Vreede. Je kan
op het formulier ook aangeven of je mee wilt doen met de eerste geplande
uitvoering, de eerste Westland Proms. Het repetitieschema voor die
uitvoering is bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap gevoegd.
Nogmaals pas na een positieve stemtest ben je definitief lid.
We starten als Concertkoor Westland in januari 2017 met de eerste
repetitie op 10 januari 2017. Wat zou het mooi zijn als we een vliegende
start kunnen maken!
Hartelijke groet
Namens Commissie Concertkoor Westland
Mirjam Halverhout
NB.
De Commissie Concertkoor Westland bestaat uit
Ben Beekman, Rita van Elswijk,
Steven van Wieren, Toos de Vreede
en Mirjam Halverhout

Uitnodiging Caeciliafeest
HERHALING
Op ZATERDAG 19 november vieren we dit
jaar ons Caeciliafeest.
Reeds een aantal jaar is er de wens een
feestavond te organiseren voor echt ALLE
koorleden vanaf 15 jaar met hun introducé.
Een JAARFEEST voor alle leeftijden.
Het ziet er naar uit dat die vernieuwde
invulling gaat lukken.
Inmiddels zingt het al een beetje rond....
We houden deze avond een “PUBQUIZ”
De “Quizbrothers” staan garant voor een avond vol plezier en succes.
We starten om 20.30 uur met koffie/thee en taart.
Tussendoor draaien we muziek en natuurlijk is er een officieel moment voor
het huldigen van onze jubilaris Aad Bol.
Het gaat dus erg leuk worden bij vrienden voor jong én minder jong.
Kom dus zaterdag 19 november naar Partycentrum Vrienden aan de
Voorstraat... Mis het niet!

Hierbij dus nogmaals de uitnodiging voor
- onze koorleden van 15 jaar en ouder
- onze ereleden en leden van verdienste
samen met partner/introducé(e) .
We hopen van harte dat je erbij bent deze avond.
Voel je welkom.

Tot zaterdag 19 november bij Partycentrum VRIENDEN .

Het Bestuur

Kerstloterij Stichting Vrienden
Als het goed is heeft u de enveloppe met loten uitgereikt gekregen.
Onderstaand zetten we nog even de spelregels op een rijtje hoe de loterij
werkt:
-

Elk koorlid krijgt 8 boekjes met loten. Echtparen/jeugdgezinnen een
aangepast aantal.
Elk boekje bevat 5 loten à € 2,-- Totaal 8 boekjes à € 10,-- = € 80,-Totaal zijn er 4500 loten uitgegeven, dus 900 boekjes van 5 loten.
Tijdens de verkoopperiode zijn extra boekjes steeds op de repetities
verkrijgbaar. Ook kunnen extra boekjes telefonisch worden aangevraagd
en worden ook thuisbezorgd.
Het afrekenen en inleveren van de niet verkochte loten kan altijd op
de repetities.

Top verkopers worden later op gepaste wijze beloond voor hun inzet. De
stand van zaken worden op de repetities steeds onder de aandacht
gebracht. Voor wat betreft de registratie van de gelopen straten van
Poeldijk, wordt er voor de uitgifte van de loten de mogelijkheid geboden aan
te geven of er door een koorlid wordt gelopen en welke stra(a)t(en).
Hiervoor zijn op de repetities lijsten beschikbaar, waarop dit kan worden
aangegeven. Indien straten reeds zijn vastgelegd, kan er uiteraard tussen
koorleden overlegd worden wie wat gaat doen. Op deze wijze kunnen we
vaststellen of er straten worden overgeslagen.
-

-

-

Uiterlijk woensdag 14 december a.s. moeten de enveloppen met
onverkochte én het geld van de verkochte loten ingeleverd zijn. Wilt U
er wel voor zorgen, dat alles inderdaad deze dag in ons bezit is. Dit
scheelt enorm veel in de administratieve afwikkeling. Indien U echt geen
mogelijkheid ziet nog meer loten te verkopen, wacht U a.u.b. niet tot het
laatste moment om de niet verkochte loten in te leveren. Alleen
afgerekende loten doen mee.
De trekking van de loterij is vrijdag 16 december om 16.00 uur door
notaris mevrouw Mr. J.W.A.P. Michels te Naaldwijk.
De prijsuitreiking is op zaterdagmorgen 17 december van 11.00 tot
12.00 uur in het repetitielokaal.
Voor verdere vragen over de loterij kunt U daarvoor terecht bij Aad van
Nierop. Hij heeft de coördinatie van de loterij op zich genomen. Zijn
telefoonnummer is 0174-246932 en 06-51414465. Zijn emailadres:
aavnierop@caiway.nl

In voorkomende gevallen, wordt hij vervangen door Martien van Ruyven
tel.0174-247096
Uiteraard hebben wij uw inzet en hulp nodig om deze Kerstloterij te laten
slagen..
De Stichting wil het graag lang volhouden om de muzikale activiteiten van
de vereniging te ondersteunen. De opbrengst van de loterij is nodig om het
doen van deze bijdrage te kunnen volhouden in de toekomst. Mogen we op
uw enthousiast medewerking rekenen?!
Heel veel succes met de verkoop!
Namens de Stichting Vrienden

Toos de Vreede
Oud Papier…..!!!
U kunt ook nog steeds…..:
** uw oud papier naar onze container aan de Monsterseweg brengen (van
harte aanbevolen!);
**Op zaterdagmiddag 7 januari wordt het oud papier
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe
containers hebben. Extra handjes om hierbij te helpen zijn van harte
welkom;

Een nieuw jaar....
Nieuwe Kansen
** Voor de maandelijkse
gemeentelijke acties op de
woensdagavond (eerste
woensdag van de maand) zou het
fijn zijn wat EXTRA
MENSKRACHT te kunnen
noteren. Bij een grotere ploeg zijn niet elke maand dezelfde mensen aan de
beurt Vrijwilligers… Biedt u aan .... zangkoren@deosacrum.nl
Een avondje lopen bespaart de kosten van de sportschool 

ROOSTER
Donderdag 17 november
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 18 november
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einde 22.00 uur) We repeteren in de kerk
Zaterdag 19 november

Hoogfeest van Christus Koning

19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Christus Rex van
Hendrik Andriessen.
+ 20.30 uur - CAECILIAFEEST / JAARFEEST bij
Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat.
Een feest in een nieuw jasje.... Mis het niet...

Zondag 20 november

Hoogfeest van Christus Koning

09.30 uur - Viering met cantor.
Maandag 21 november
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 22 november
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur).

Woensdag 23 november
►►►
►►►

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
Actie “Red het Sinterklaaslied….”
(einde 14.00 uur)
14.30 uur - Repetitie Kinderkoor voor de Kerstmusical
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 24 november
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 25 november
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einden 20.45 uur). We repeteren voor het
Weekend en de Mis van Palestrina
21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor de Mis van Lotti.
Zaterdag 26 november
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 27 november

1e Zondag van de Advent

09.30 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse Viering.
10.30 uur - Het kinderkoor, én de kinderen van groep 1,
2, 3 (en 4) die hebben mee geoefend met de
Sinterklaasliederen aanwezig vanwege
medewerking aan de Sinterklaasmusical in
de ISW aan de Irenestraat.
11.00 uur - Eerste uitvoering Sinterklaasmusical.
14.00 uur - Tweede uitvoering Sinterklaasmusical.

Maandag 28 november
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 29 november
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur).
Woensdag 30 november
►►►

14.15 uur - Bijeenkomst Kinderkoor én Pupillen en
Aspiranten “Redt het Sinterklaaslied….”
We verwachten jullie bij de hoofdingang van de
Terwebloem waar we vanaf 14.30 uur het
Sinterklaasfeest meevieren.
(einde 15.30 uur)

►►►

16.00 uur - Repetitie Kinderkoor voor de Kerstmusical
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 1 december
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 2 december
19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor
(einde 22.00 uur) We repeteren voor de Mis
van Lotti.
Zaterdag 3 december
19.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Studentenmesse van A.
Lotti.
Zondag 4 december

2e Zondag van de Advent

09.30 uur - Viering met cantor.

Maandag 5 december
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 6 december
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur).
Woensdag 7 december
►►►

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
14.30 uur - Repetitie Kinderkoor voor de Kerstmusical
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 8 december
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 9 december
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor het weekend (Palestrina)
en voor Advent, Nachtmis en Oud- en
Nieuwjaar. (Einde 22.00 uur)
Zaterdag 10 december
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 11 december

3e Zondag van de Advent

09.30 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens viering de Missa Brevis van G.P. da
Palestrina.
De Vrouwenschola zingt het Gregoriaans
15.30 uur - Kamerkoor Couleur Vocale:
Kerstconcert in de UNIE kerk in
‘s Gravenzande

Maandag 12 december
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 13 december
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur).
Woensdag 14 december
►►►

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
14.30 uur - Repetitie Kinderkoor voor de Kerstmusical
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 15 december
18.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale verzorgt
kerstoptredens in het HAGA ziekenhuis
(Leyenburg)
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
Vrijdag 16 december
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor het weekend en voor
de Nachtmis en Oud- en Nieuwjaar.
(Einde 22.00 uur)
.
Zaterdag 17 december
19.00 uur - Geen viering
19.00 uur

Het kinderkoor verzorgt een Kerstoptreden in
de Terwebloem op de afdelingen Kleinschalig
Wonen. We maken het een uurtje gezellig op
de afdeling.

Zondag 18 december

4e Zondag van de Advent

09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse Viering.
14.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale:
Optreden bij de Kerstviering van de KBO in het
ISW (Margrietlaan)
Maandag 19 december
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 20 december
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur).
Woensdag 21 december
►►►

13.30 uur - GENERALE REPETITIE Kerstmusical in de
kerk voor alle deelnemers.

►►►

19.00 uur - Kinderkoor KERSTMUSICAL in de
Bartholomeuskerk
Je bent van harte uitgenodigd ......

Donderdag 22 december
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
Vrijdag 23 december
17.00 uur - Repetitie Kinderkoor en de kinderen van het
School-Kerst-Koor in de kerk. (einde 18.15 uur)
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
en Concertkoor én Projectzangers:
Repetitie Kerst Hoogmis (einde 20.45 uur).
21.00 uur - Repetitie Bartholomeuskoor
We repeteren voor de Kerstnachtmis en Oud
en Nieuw.

Zaterdag 24 december
►►►►

10.00 uur - GENERALE REPETITIE voor de Hoogmis
met orkest in de kerk. Dames en heren
Bartholomeuskoor - Concertkoor én
Projectzangers (einde 13.00 uur)
18.00 uur - Het kinderkoor en de kinderen van het
School-Kerst-Koor in de kerk aanwezig voor de
Gezinsviering [aanvang viering 18.30 uur]
20.30 uur - Fine Tuning in de kerk aanwezig voor
medewerking aan de jongerenviering
(aanvang 21.00 uur)
22.45 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor in uniform
(zwart/wit) in de kerk aanwezig voor de
Nachtmis. (aanvang 23.00 uur).

Zondag 25 december

Hoogfeest van Kerstmis

09.50 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor Concertkoor én Projectzangers in uniform in de
kerk aanwezig voor de Hoogmis (dames:
feestelijk zwart [voor de rode sjaal wordt
gezorgd] heren: zwart kostuum en wit
overhemd met zwarte strik) [Inzingen dames in
parochiezaal en heren in de sacristie]
We zingen m.m.v. het Delphi Consort en
organist Wim van Herk o.a. de Mis in Bes
Opus 77 van Johann Nepomuk Hummel
De Vrouwenschola zingt het
gregoriaans. (aanvang viering 10.30 uur)
We zingen motetten vanaf ong. 10.15 uur)

Zalig Kerstfeest - Zalig Kerstfeest
Maandag 26 december

Tweede Kerstdag / H. Stefanus

10.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale zingt tijdens de
Oecumenische viering in de Hervormde
Kerk aan de Fonteinstraat

11.00 uur - Kindje Wiegen in de Bartholomeuskerk
De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 die hebben
meegeoefend met de Kerstliederen worden
om 10.45 uur in de kerk verwacht. Ook oudere
kinderen die het leuk vinden zijn van harte
uitgenodigd.
Dinsdag 27 december

Geen bijeenkomsten

Woensdag 28 december

Geen bijeenkomsten

Donderdag 29 december

Geen bijeenkomsten

Vrijdag 30 december

Geen bijeenkomsten

Zaterdag 31 december Oudjaar
18.45 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor in uniform
(dames: zwart/zwart, heren: zwart kostuum en
wit overhemd met zwarte strik) in de kerk
aanwezig voor de Oudejaarsviering.
(aanvang 19.00 uur)
Een feestelijke viering bij het afscheid van
2016. Komt allen nog een keer tezamen !!!

2017 2017 2017 2017 2017 2017
ZALIG NIEUWJAAR
Zondag 1 januari
►►►

Nieuwjaar

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
We zingen nogmaals onze Kerstmotetten

Maandag 2 januari
Dinsdag 3 januari
Woensdag 4 januari
Donderdag 5 januari

Geen bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten

Vrijdag 6 januari
19.30 uur - Repetitie dames en heren
Bartholomeuskoor.
20.45 uur - Nieuwjaarsborrel in het
Repetitielokaal voor alle
koorleden vanaf 15 jaar, ereleden
en leden van verdienste met introducé
Zaterdag 7 januari
13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw)
Helpers en helpsters, hartelijk welkom.
We starten bij De Leuningjes.
19.00 uur - Geen viering
Zondag 8 januari
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
>>>>>

Vandaag maken we het nieuwe contactblad
Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<<

Maandag 9 januari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 10 januari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - EERSTE bijeenkomst project Westland Proms

Woensdag 11 januari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 12 januari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 13 januari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einden 22.00 uur)
We repeteren voor het weekend.
Zaterdag 14 januari
19.00 uur - Viering met cantor

Zondag 15 januari
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege het 60 jarig
huwelijksfeest van Kees en Lenie van
Marrewijk-Barendse.

Uitnodiging
Nieuwjaarsborrel
Voor alle leden met introducé
Vrijdag 6 januari
20.45 uur
Repetitielokaal
Deo Sacrum

Beste lezers en lezeressen,
De sint is weer aangekomen in het land,
Dat feest is toch plezant.
Wat volgt op het sint feest is de kerst,
Daar begint onze zang stress!
Van optredens bij borrels en in de kerk,
Wij showen graag ons werk.
De jongerenviering is dit jaar in onze rij vindbaar,
Het repertoire ligt zo goed Als klaar .
Tijdens de repetities zijn we al begonnen,
Iedereen weet weer waarom we met kerst zo graag zongen.
Lied van de stal, joy to the world en midden in een winternacht,
Met zoveel plezier aan u gebracht!
Naast de oude nummers die we al jaren doen,
Verschijnende dit jaar tussen het kerstgroet,
Ook weer wat nieuwe liederen zijn van de partij,
Dat maakt ons alle zo blij!
Naast de kerst wat ons programma vult,
Is er alvast iets wat kan worden onthuld!
Tevens dit zang jaar komt de passion voorbij,
Houd goede vrijdag maar vast vrij!
Dit jaar in een iets andere jas,
maar hoe of wat ontdek je later pas!
Onze facebook zal je wijzen op onze optreden,
Garantie om een avond leuk te besteden!
Sinterklaas, kerst en oud en nieuw zijn eerst,
Maar daarvoor de repetities allereerst.
Voor jou en onszelf oefenen we hard,
Wij zijn klaar voor de start.
Voor iedereen een fijne tijd gewenst de komende tijd,
Onthoud, Facebook is de site.
Waarop onze informatie te vinden is,
Zorg ervoor dat je het niet mis(t).

Kelly Pepping
namens Fine Tuning

Kinderkoor en
Redt het
Sinterklaaslied….
Met een grote groep kinderen bereiden we ons voor op de uitvoeringen van
de Sinterklaasmusical op zondag 27 november in de ISW aan de
Margrietlaan We zijn flink aan het oefenen. Het gaat echt fantastisch
worden. Nu maar hopen dat Sinterklaas al onze inspanningen op prijs stelt.
Op woensdagmiddag 30 november gaan we met de kinderen van
de actie Red het Sinterklaaslied een Sinterklaasoptreden
verzorgen in de Terwebloem. We zingen daar vanaf ongeveer
14.30 uur tot 16.00 uur een gezellig Sintprogramma. Komen jullie
ook allemaal. Vorig jaar was het ook zo gezellig. (we
verzamelen om 14.15 uur bij de hoofdingang van de
Terwebloem).
En als dan het Sinterklaasfeest voorbij is, gaan we ons
bezig houden met Kerstmis. Net als voorgaande jaren gaan
we kinderen op de scholen uitnodigen om mee te doen in
het School-Kerst-Koor.
We zingen tijdens de Gezinsviering op Kerstavond (24
december om 18.30 uur).
En dan Natuurlijk onze Kerstmusical.
We gaan deze uitvoeren in de Kerk op
woensdagavond 21 december om 19.00 uur.
Een mooie tijd zodat ook heel veel kinderen
samen met hun ouders kunnen komen kijken en
luisteren deze avond.
Inmiddels hebben zich al heel wat kinderen
gemeld om mee te doen en ook de kinderen van
juffrouw Ylette gaan met de musical meedoen.
We staan straks met ongeveer 35 kinderen op
het “Podium” in de kerk.
Dat gaat vast heel erg leuk worden.
Dat betekent dat er nog heel veel geoefend moet worden om er een mooi
musical van te maken. We gaan dus onze repetities wat langer maken want

we moeten de liederen oefenen, we moeten het spel oefenen en ook nog
dansen.
Met de liederen en het spel gaan Ylette, Fenny, Marike en Rita helpen.
Kyra en Joan gaan ons helpen met het dansen.
Ik heb er nu al zin in.
De repetities op woensdag doen we de kopende periode van 14.30 tot
17.00 uur. Behalve op 30 november, want dan gaan we eerst naar het
Sinterklaasfeest in de Terwebloem.
Dat lijkt veel maar we hebben dus echt alle tijd nodig.
Naast de Musical gaan we met de koorkinderen ook nog een klein Kerstoptreden in de Terwebloem verzorgen.
Dat is op zaterdagavond om 19.00 uur.
We gaan dan op bezoek bij de mensen van kleinschalig wonen. De moeder
van Wouter, Ruben en Jolijn werkt daar en zij vinden het heel leuk als we
langs komen om een uurtje kerstsfeer te brengen en met elkaar te zingen.
Nou jongens en meisjes....
Werk aan de winkel bij het kinderkoor.
Ik hoop dat jullie het allemaal net zo leuk vinden als ik.
Als we dan alles volbracht hebben vieren we Oud en Nieuw.....
Dat lijkt nog een beetje ver weg, maar ik wens jullie vast allemaal
heel mooie feestdagen. Pas op met vuurwerk, hè, want ook voor 2017 zijn
we al aan het plannen smeden.

Groetjes....

Toos de Vreede

Koorfamilie en tenslotte….
In deze koorfamilie mogen we melden dat
Marlous Tolhuizen, de dirigente van Fine Tuning,
bevallen is van een gezonde dochter.
We wensen haar vanaf deze plaats heel veel
geluk met de kleine.
Toos van Zeijl is tijdens haar vakantie in Zuid
Afrika ongelukkig gevallen en heeft haar heup
gebroken. Iedereen die Toos kent weet dat ze het
liefst almaar in beweging is. Dat zal dus niet meevallen.
Toos, we wensen je van harte beterschap toe...
Komend weekend vieren we het Caeciliafeest met heel de koorfamilie.
Er is een leuk en aantrekkelijk programma bedacht om zo alle koorleden,
van alle leeftijden, een leuke avond te bezorgen. (zie het aparte stukje over
het Caeciliafeest. Ook op het programma de huldiging van onze jubilaris
Aad Bol. 40 jaar zingt Aad inmiddels bij het koor en daar mag best een
feestje voor gegeven worden. Proficiat!
We hopen natuurlijk op een heel grote
opkomst deze avond. Zo kunnen we er met
elkaar, jong en minder jong, een gezellige
Deo-avond van maken.
Op een grote opkomst rekenen we ook bij de
uitvoering van de Missa Christus Rex van
Hendrik Andriessen voorafgaand aan de
feestavond. Het Bartholomeuskoor zingt deze
mis in de viering van 19.00 uur. Het is een
feestelijke compositie maar we hebben wel iedereen nodig om er een
feestelijke uitvoering van te maken.
Alle hens aan dek, dus !!!
Na deze feestelijkheden gaan we op naar Kerstmis en bereiden we ons
voor op de vieringen op Kerstavond voor kinderen, voor Jongeren en de
Kerstnachtmis door het Bartholomeuskoor.
De Hoogmis op Kerstmorgen belooft echt een feestelijk viering te worden.
Een schitterend stuk muziek waarvan we hopelijk met z’n allen van kunnen
genieten.

We gaan ons dus de komende weken echt niet te vervelen. Bij deze aan u
allen de oproep om vooral steeds aanwezig te zijn op repetities en tijdens
de vieringen. We kunnen, zeker in deze periode, echt niemand missen. En
het is natuurlijk ook zo, dat je dingen mist als je er een keer niet bent.
We hebben alle geplande repetities hard nodig om mooie muziek te kunnen
laten klinken.
Van harte een Zalig Kerstfeest gewenst, een goede jaarwisseling en voor
2017 alles wat wenselijk is: persoonlijk, in uw gezin, uw familie en natuurlijk
ook bij Deo Sacrum…. Veel succes en vooral ook plezier gewenst bij het
zingen de komende tijd.
We zien elkaar …… volop …..Gelukkig!!!
Tot gauw……!!!!!

Toos de Vreede

Onze Jarigen
November
17 - Leo Persoon
17 - Loet Rijgersberg
19 - Annie Ruimers-Helleman
20 - Leo van Bergenhenegouwen
20 - Andrea van den Berg
22 - Jan Willem de Vrijer
23 - Henny van Ruyven-Huguenin

December
2
2
13
21
26
28
28
30

-

Trudy van den Berg
Jan Gardien
Mary Arkesteijn
Toos Holierhoek-Smits
Lies Macco-Persoon
Mandy van der Arend
Antoinette Eijgermans
Ivo Koppert

Dirigent en bestuur
wensen u een
ZALIG KERSTFEEST
een goede jaarwisseling
en een in alle opzichten
ZALIG NIEUWJAAR

2
0
1
7

Januari
11 - Andreas Polman

