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Nieuws van de bestuurstafel
Beste mensen,
We zijn alweer halverwege het seizoen.Een
mooie gelegenheid om te evalueren en
vooruit te kijken.
Vele zaken gingen goed, zoals de mooie
Kerst Hoogmis. Ook de reguliere
weekendvieringen hebben we steeds goed
kunnen neerzetten.
Er is een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor het Promsconcert:
Een nieuwe uitdaging van het Concertkoor. Dit is best een spannend
project maar ons koor heeft in het verleden bewezen dat we grote
uitdagingen tot een goed einde kunnen brengen.
Niets gaat vanzelf, want achter al deze activiteiten zijn steeds veel mensen
hard aan het werk om alles op rolletjes te laten lopen. Stille werkers die met
grote ijver en doorzettingsvermogen steeds weer de dingen in goede banen
weten te lijden.
Hulde daarvoor!
Dat er ondanks al deze inzet weleens iets niet naar wens verloopt is heel
spijtig....
Zo kunnen we helaas nog steeds geen nieuwe voorzitter aankondigen.
Wij als bestuur vinden dat heel vervelend. Uiteraard treft dat niet alleen het
bestuur maar is het een probleem van ons allemaal, van de hele
vereniging. Met andere woorden: we moeten met elkaar op zoek naar een
voorzitter en hebben dus uw steun nodig.
Bij de Algemene Ledenvergadering krijgt u weer de gelegenheid om hierin
uw verantwoordelijkheid te nemen.
Ik hoop van harte dat we de tweede helft van het seizoen weer met grote
inzet en veel enthousiasme onze vereniging blijven steunen.
Inzet en enthousiasme, twee begrippen waarmee we onze vereniging
levend houden.

Mede namens het bestuur

Martien van Ruijven

Lieve mensen
Op het moment dat ik dit schrijf, ligt de
eerste viering in samenwerking met Deo
Sacrum en Vox Latina uit Delft alweer
achter ons. Komende zondag is de reprise
bij ons in Poeldijk. Uiteraard hoop ik ook
daar weer op een goede koorbezetting. Ik
weet niet hoe het jullie vergaat, maar ikzelf
vind een dergelijke samenwerking erg leuk en inspirerend om te doen!
Het is een beetje een open deur intrappen, maar de komende tijd staat er
muzikaal bij ons weer heel wat te gebeuren. Allereerst is er weer de
Paashoogmis met traditiegetrouw de Krönungsmesse van Mozart. In
samenspraak met de muziekwerkgroep zullen de overige motetten nog
vastgesteld worden. Naast deze hoogmis vragen de reguliere
weekendvieringen en natuurlijk ook de vieringen in de Goede Week de
nodige muzikale aandacht. Ik zal steeds proberen zoveel mogelijk
afwisseling in het muzikale programma aan te brengen.
Al vrij snel na Pasen wacht ons de uitvoering van het Requiem van Fauré
op 4 mei vanwege Dodenherdenking. En in aansluiting daarop kan ik alvast
melden dat we weer door Petra Veenswijk zijn uitgenodigd om in het eerste
weekend van november ditzelfde Requiem te komen uitvoeren tijdens het
jaarlijkse Herdenkings-Orgelconcert in de Maria van Jessekerk in Delft.
Noteer daartoe alstublieft alvast zondag 5 november 2017 in uw agenda.
Teneinde deze uitnodigingen te kunnen blijven krijgen, moeten we ook wel
zorgen voor goede en verzorgde uitvoeringen met een voldoende groot
koor. Het is namelijk een belangrijke concertserie waar altijd behoorlijk veel
mensen op af komen. Een belangrijk moment voor ons ook dus om een
goed visitekaartje te kunnen afleveren!
Zoals velen van jullie wel weten zijn we met het Concertkoor een nieuwe
weg ingeslagen en alweer een tijdje bezig met het voorbereiden van het
nieuwe programma. Het is een ander programma dan jullie tot nu toe
gewend waren, namelijk een zeer afwisselend programma met voor elk wat
wils, waarmee we het Concertkoor Westland op de kaart willen gaan zetten.
Hoe beter de beheersing van de individuele zangers en zangeressen van
het koor, hoe beter - natuurlijk - het uiteindelijk klinkende resultaat zal zijn.
Dus ook als u geen noten kunt lezen, kunt u thuis in ieder geval oefenen op
de teksten, die zeker in de Italiaanse operadelen nogal lastig zijn gebleken
te zijn.

Gelukkig heeft een flinke groep mannen van mijn Zoetermeerse
Mannenkoor zich bereid verklaard om op maandagavonden voorafgaande
aan hun eigen repetitie extra te komen repeteren voor de stukken van ons
zogenaamde Promsconcert. Teneinde een en ander goed op elkaar te
kunnen afstemmen, zullen zij in ieder geval op de repetitiedagen naar
Poeldijk komen om zo ook af en toe mee te kunnen repeteren. Zowel jullie
als de mannen uit Zoetermeer hebben hun enthousiasme betoond,
waardoor er in een prima sfeer gerepeteerd kan worden. En die goede
sfeer van gezamenlijkheid en saamhorigheid zal het eindresultaat alleen
maar ten goede kunnen komen! Het is ook heel verheugend dat we een
aantal nieuwe gezichten zien bij het Concertkoor en dat een aantal "oude"
gezichten hun weg naar het Concertkoor ook weer gevonden heeft.
Tot slot nog een stukje bespiegeling...
In ieder beetje strijd, geworstel of queeste ben je stroomopwaarts gericht.
In ieder beetje ontspanning, toelaten, ademen en vertrouwen ga je
stroomafwaarts.
Als je hoopt, ga je meer stroomafwaarts dan wanneer je twijfelt. Als je
waardeert, ga je meer stroomafwaarts dan wanneer je bekritiseert. Als je
lacht, ga je meer stroomafwaarts dan wanneer je huilt.
Als je naar je verleden kijkt ben je meestal meer stroomopwaarts gericht
dan stroomafwaarts. Als je in de toekomst kijkt ga je meestal meer
stroomafwaarts dan -opwaarts.
Als je in het heden kijkt waar al je power is, heb je de keus. Maar de keus is
niet een geweldige gedachte tegenover een slecht voelende gedachte.
De keus die je hebt is alleen een iets betere of een iets slechter voelende
gedachte, en daar wil je jezelf op afstemmen. Stem jezelf af op: "Is dit een
verbeterende gedachte of niet?"
~Abraham Hicks - de Wet van Aantrekking in Actie
Ik wens jullie allen voor de komende tijd weer veel zanggenoegen!

Met een hartegroet,

Steven van Wieren

Repetitieschema
Paas Hoogmis 2017
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen, de
Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke motetten.
Het Delphi Consort heeft haar medewerking toegezegd en Wim van Herk
zal de orgelpartij verzorgen.
Naast de leden van het Bartholomeuskoor nodigen we wederom
projectdeelnemers uit om op Paasmorgen mee te zingen. Er zijn inmiddels
in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de Krönungsmesse in hun
zangcarrière binnen of buiten Deo Sacrum gezongen hebben. Het zou extra
feestelijk zijn wanneer we een groot aantal oud-leden mogen verwelkomen.
De eerste aanmeldingen heb ik al binnen..... Zegt het voort.......
Ter ondersteuning van uw wervingsactiviteiten én voor uw eigen agenda
treft u onderstaand het repetitieschema aan. Uiteraard staan de tijden ook
in het Rooster van dit Contactblad vermeld.

Dinsdag 7 maart
Dinsdag 14 maart
Vrijdag 17 maart
Dinsdag 28 maart
Dinsdag 4 april

20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren

Dinsdag 11 april

19.30 – 22.00 uur

Slot-Repetitie

Zaterdag 15 april
Zondag 16 april

10.30 – 13.00 uur
10.30 uur

Generale Repetitie
Hoogmis

Uiteraard rekenen we op ieders coöperatieve medewerking als het gaat om
het repetitiebezoek. We wensen u heel veel plezier bij de voorbereidingen.

Namens het bestuur

Toos de Vreede

De toekomst van het
Bartholomeuskoor (2).
Beste mensen, in het Contactblad van september 2016 heeft u het eerste
verslag kunnen lezen van de Werkgroep Bartholomeuskoor. Toen werd
beloofd om in een volgend Contactblad de verdere ontwikkelingen te
melden. Maar dat heeft helaas iets langer moeten duren, niet vanwege de
inzet van de deelnemers van de werkgroep maar vooral van agendatechnische aard zodat er soms (te) grote periodes zaten tussen de
opeenvolgende bijeenkomsten. Bovendien heeft Trudy van Rijn eind 2016
besloten uit de werkgroep te stappen om persoonlijke redenen.
Maar….het goede nieuws is dat de werkgroep nu de vorderingen graag met
u (onze achterban) wilt delen. De toekomst van ons Bartholomeuskoor
moet ontwikkeld worden vanuit onze gezamenlijke kracht en niet vanuit
onze zwakte, het teruglopen van de kwaliteit en de kwantiteit van deze
koorgroep.
De Hoogmissen bij de kerkelijke hoogtijdagen Kerstmis en Pasen worden
nog steeds ervaren als hoogtepunten in ons muzikale jaar. Maar ook de
vele bezoekers vanuit de wijde omgeving zijn dezelfde mening toegedaan.
Vanuit deze ervaringen heeft de werkgroep gekeken hoe het
Bartholomeuskoor meer uit deze vieringen kan halen, in de zin van werving
nieuwe leden maar ook het vergaren van meer financiële middelen.
De Hoogmissen van Kerstmis en Pasen kunnen bestempeld worden als
‘thema-vieringen’ waarin de muziek leidend is. In feite kan het jaarlijks
gezamenlijke optreden van de heren van het Bartholomeuskoor met de
mannenkoren uit Delft ook als een soort thema-viering beschouwd worden.
De werkgroep denkt dat het vernieuwend en verfrissend voor het
Bartholomeuskoor is indien het aantal thema-vieringen per jaar uitgebreid
wordt naar 4-5 stuks verdeeld over het kerkelijk jaar. Hierbij is het
uitgangspunt niet dat alle thema-vieringen zo groots moeten zijn als met
Kerstmis of Pasen maar wel specialer zijn dan de gebruikelijke
weekendvieringen. Deze thema’s kunnen een heel verschillende basis
hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zoveelste geboorte- of sterfdag van een
componist, of het uitlichten van een bepaald land, de aankondiging van de
zomer, etc. Elke thema-viering moet een gezonde mix van oud en nieuw
repertoire bevatten, samengesteld door een groep koorleden samen met de
dirigent. Ook staan de thema-vieringen open voor deelname van
projectzangers. En….de andere reguliere weekendvieringen moeten op een
goede en waardige manier verzorgd blijven worden.

Begin maart heeft de Werkgroep Bartholomeuskoor overleg met de dirigent
om deze plannen door te spreken en hier en daar al concreter te maken.
Kort daarna wordt u bijgepraat tijdens een repetitie van het
Bartholomeuskoor.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Zangkoren Deo Sacrum wil
de werkgroep deze toekomstplannen met u bediscussieren om een zo
groot mogelijk draagvlak voor deze plannen te krijgen want het betreft
uiteindelijk ‘onze muzikale toekomst’. Kort daarna wil de werkgroep en
bestuur deze plannen ook met het parochiebestuur van de H. Bartholomeus
bespreken.
Kortom: binnenkort volgt er meer concrete informatie, dat we graag met u
willen bespreken en waarbij wij ook graag uw ideeën en mening horen.
Want er is alleen een grotere kans van slagen indien iedereen zich ermee
verbonden voelt.
Namens de werkgroep,

Piet van Marrewijk.

Nieuws van Couleur
Vocaal,
Nou ja, veel nieuws is er eigenlijk niet…….
We zijn druk bezig met de repetities van ons concert “Ik houd van Holland”,
met werken als:
“Het Hommeltje” van Ber Joosen
“Diablerie” van Louis Toebosch
“Waarschuwing voor beleggers” van Aart de Kort
“De boer had maar enen schoen” in een bewerking van Jetse Bremer.
De kan dat we zullen optreden in boerenkiel en klompen is dus heel
groot…….
Ook liederen over onze zeehelden zullen niet ontbreken: Wat is Holland
zonder Michiel de Ruyter en Piet Hein. Hoewel……..
Piet Hein; zijn naam mag dan misschien wel klein zijn, maar of zijn daden
“groot bennen” dat valt nog te bezien. Als half Nederland over ons
slavernijverleden valt, dan is er ook wel kritiek te verwachten op de
verovering van “de zilvervloot van Spanje”. Gewoon je reinste kaping en
diefstal van “Spaanse matten en appeltjes van oranje”.
Ik kan u vertellen dat daarmee geen deurmatten en sinaasappels bedoeld
werden.
“Spaanse matten” zijn zilveren munten en de “appeltjes van oranje” staan
symbool voor de enorme schat die de zilvervloot vervoerde richting Spanje:
177.000 pond zilver / 66 pond goud / parels / huiden / suiker /
kleurstoffen, alles met een waarde van ruim 11,5 miljoen gulden,
voor die tijd (1628) een enorm bedrag.
Ik heb overwogen een voorstel te doen om dit lied in mineur te zingen,
maar dat gaat toch wel iets te ver. Tenslotte waren we in oorlog met Spanje
(80-jarige oorlog) en dan is de roemruchte kaping o.l.v. Piet Hein wel te
rechtvaardigen. De Spanjaarden waren ook geen lieverdjes. De hertog van
Alva weten velen van ons zich nog te herinneren van de
geschiedenisverhalen.
Het geld kon ons land goed gebruiken in de oorlog tegen Spanje want de
belegering van de steden kostte veel geld.
Maar genoeg geschiedenis, terug naar de orde van de dag.
Als kamerkoor gaan we dapper door, maar de bezetting van de
verschillende stemgroepen baart ons wel zorgen.

Nadat Sylvian is gestopt, staat Niek er nu alleen voor bij de tenoren. Nu
staat hij wel “z’n mannetje”, maar toch…….. Alleen is maar alleen en dus
erg kwetsbaar.
Bij de bassen is Eugène tijdelijk uit de running. Een botsing op de skibaan
veroorzaakte bij hem gekneusde ribben en een scheurtje in zijn schouder,
dus zingen is er even niet bij voor hem. Beterschap Eugène!
Gelukkig is Jan v.d. Spek erbij gekomen bij de bassen. Van harte welkom
Jan! We staan nu met z’n tweeën.
De bezetting van de sopranen en alten is net toereikend. We kunnen dus
wel wat versterking gebruiken.
Zoek je een nieuwe uitdaging op gebied van muziek dan is het kamerkoor
misschien wel iets voor jou. We repeteren op donderdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in een ontspannen sfeer en met een mooi repertoire dat
zeer gevarieerd is. Naast “de zilvervloot” zingen we ook “Canamus, amici
canamus” van Badings. Luister maar eens op YouTube, beslist niet
eenvoudig.

Van harte welkom!

Ben Beekman

Concertkoor Westland
Wennen als lid aan een nieuw koor is als het wennen aan een nieuw
kledingstuk. Het voelt nog wat ongemak-kelijk in het begin. En zat die
ritssluiting in het pashokje echt aan de linkerkant? Van het doorduwen van
knopen door nieuwe knoopsgaten krijg je beurse vingertoppen.
Tijdens die eerste repetitie van het Concertkoor Westland zullen de
kersverse leden elkaar ongetwijfeld de maat genomen hebben. Het ging
tenslotte wél om een elitekoor! De wind zou er flink ondergehouden
worden. Het was aangekondigd in de papieren. En stond daar naast de
piano niet een knielbankje voor openbare boetedoening bij overmatige
afwezigheid? Hoe kon het trouwens dat die ene mevrouw ook lid had
kunnen worden van dit elite-koor, want die zong toch steeds vanuit een
dalletje? Afijn, die zou ongetwijfeld ontmaskerd worden tijdens de stemtest.
De afgevaardigden van de gemeente Berkel en Rodenrijs hadden ook weer
acte de présence gegeven. Over het algemeen waren er veel bekende
gezichten van mensen die al eerder met projecten meegedaan hadden.
Bij het programma van dit nieuwe koor gaat het om drie belangrijke zaken:
De noten, de taal en de lichaamstaal, ofwel op z’n Italiaans, de ‘lingua di
corpo’. Er wordt nl nogal wat in een straf Italiaans gezongen. Zoals ‘gliarre
di festivi giù ca da no infranti, il popol di Guida di lutto s’ammanti.’ Uit
‘Nabucco’ van Verdi. Het levert bij een aantal koorleden bijna een
tongverstuiking op. Gelukkig zijn er implantaten.
Na enkele repetities zag ik dat mijn buurvrouw ter linkerzijde haar stempartij
heeft aangestreept in een aantal fluoriserende kleuren. Mijn buurvrouw ter
rechterzijde houdt haar bladzijden smetteloos wit. Wat moet ik nu doen?
De meeste koorleden zijn afkomstig uit een religieus koor. Daar hoort een
zekere ingetogenheid bij tijdens het zingen. Maar met dit programma
worden de koorleden van Concertkoor Westland geconfronteerd met
muziek waarbij uitbundigheid een voorwaarde is. Voor ons heeft de dirigent
nu we net begonnen zijn, ook nog de rol van veehouder. Een veehouder die
het hek naar een sappige weide openduwt en ons als onwennige,
uitgelaten koeien in het rond laat buitelen met van die merkwaardige
bokkensprongen. Het moet allemaal nog wat wennen.

Gemma van der Sande

ROOSTER
Donderdag 23 februari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 24 februari
!!!

19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einde 20.45 uur)
21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor
(Einde 22.00 uur). We repeteren voor het
Weekend: Gregoriaans en de Grote Loots.

Zaterdag 25 februari
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 26 februari
11.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen samen met
het herenkoor van Deo Sacrum uit Delft de
Missa in honorem St. Mariae Magdalenae van
Philip Loots tijdens de viering.
Organist: Petra Veenswijk
Dirigent: Steven van Wieren

Maandag 27 februari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 28 februari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.

Woensdag 1 maart

Aswoensdag
Géén bijeenkomsten kinderkoor
(Vanwege de Voorjaarsvakantie)

►►►

19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege Aswoensdag.

Donderdag 2 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 3 maart
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor het weekend en de Mis van
Palestrina.
Zaterdag 4 maart
13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw)
Helpers en helpsters, hartelijk welkom.
We starten bij De Leuningjes.
19.00 uur - Geen viering
Zondag 5 maart

1e Zondag van de Vasten

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
Maandag 6 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 7 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)

Woensdag 8 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 9 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 10 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor het weekend (einde 20.45)
21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor Lotti [25-3] (einde 22.00)
Zaterdag 11 maart
10.00 uur - Studiedag kamerkoor (einde 17.00 uur)
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 12 maart

2e Zondag van de Vasten

11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Brevis van
Palestrina. De Vrouwenschola zingt het
Gregoriaans.
Maandag 13 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 14 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)

Woensdag 15 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 16 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 17 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Zaterdag 18 maart
19.00 uur - Geen viering
Zondag 19 maart

3e Zondag van de Vasten

11.00 uur - Het Kinderkoor zingt bij de
Presentatieviering van de Eerste H.
Communie. Graag om 10.45 uur aanwezig in
de dagkapel voorin de kerk.
Maandag 20 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 21 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Sopranen, Alten, Tenoren en
Bassen Concertkoor voor Westland Proms
Woensdag 22 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 23 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 24 maart
19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor Lotti [25-3] (einde 22.00)
Zaterdag 25 maart
19.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering de Studentenmesse van A. Lotti.
Zondag 26 maart

4e Zondag van de Vasten

11.00 uur - Viering met cantor
Maandag 27 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 28 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 29 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 30 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 31 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren voor het weekend en de Goede
Week (einde 21.30 u)
21.30 uur - Maandborrel in het repetitielokaal.
Zaterdag 1 april
19.00 uur - Geen viering
Zondag 2 april

5e Zondag van de Vasten

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse viering.
Maandag 3 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 4 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 5 april
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 6 april
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 7 april
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren voor het weekend voor Witte
Donderdag en de Paaswake (einde 22.00 u)

Zaterdag 8 april
10.00 uur - Repetitie Perosikoor in het repetitielokaal
19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege Palmzondag
Zondag 9 april

Palmzondag
Vandaag moeten alle spullen van de
Eierenactie ingeleverd zijn.

11.00 uur - Het Kinderkoor is uitgenodigd om bij de
GEZINSVIERING vanwege Palmzondag.
te zingen. Samen met de Scouting maken we
er een mooie viering van. (Graag om 10.45 uur
aanwezig in de Dagkapel (links voorin de kerk).
>>>>>

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

Maandag 10 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 11 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola

‼►►►

19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)

Woensdag 12 april
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege Witte Donderdag in
onze kerk.

20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.30 uur - Solistenrepetitie in het repetitielokaal
Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

11.00 uur - PRIJSUITREIKING EIERENACTIE:
In het repetitielokaal in de Leuningjes kunnen
de EXTRA prijzen worden opgehaald
(tot 12.00 uur)
19.00 uur - De viering vanwege Goede Vrijdag is
vanavond in de Machutuskerk in Monster.
Het koor Laus Deo zingt.
20.00 uur - Fine Tuning voert De WESTLAND PASSION
uit in onze kerk.
Zaterdag 15 april
!!!

Paaszaterdag

10.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor én Projectdeelnemers in de kerk
GENERALE REPETITIE met orkest voor de
Hoogmis (einde 13.00 uur).
AUB 10.15 uur aanwezig voor opstelling
etc.
16.15 uur - Pupillen en aspiranten en het Kinderkoor in de
kerk aanwezig voor de Peuter en Gezinsviering
op deze Paasavond... (aanvang 16.30 uur)
19.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen in
uniform (zwart/wit) tijdens de Paaswake

Zondag 16 maart

Hoogfeest van Pasen

09.45 uur - Dames en heren in uniform (dames:
zwart/zwart, heren: zwart/wit) in de kerk
aanwezig voor de Hoogmis. We zingen met
medewerking van het Delphi Consort en Wim
van Herk (orgel) o.a. de Krönungsmesse van
W.A. Mozart. (Aanvang viering om 10.30 uur)

Hi Fine-Tuners!
Tijdens dit schrijven probeer ik de spierpijn in mijn
rechterarm te ontzien vanwege de nieuwjaarsactiviteit van
gisteren. Want actief waren we !!!
We verzamelden bij de Leuningjes. Waar we, net als ieder jaar, eerst het
vlees en de groenten gingen snijden voor het eten. Vervolgens vertrokken
we met auto’s naar Ockenburg om daar een uur te …… BOWLEN
(iedereen was in shock, net als ieder jaar ). Het is knap hoe de
organisatie dat ieder jaar weer verborgen weet te houden. Iedereen was
euforisch en de ballen vlogen in het rond.
Helaas moesten we na het uur alweer weg en onze charmante
leenschoenen weer inleveren . Daarna reden we weer vlug terug naar de
Leun om de net verbrande calorieën er weer aan te gourmetten,
hmmmmmm. Het was echt heel leuk dat we met een bijna complete groep
waren en dat het super gezellig was !
Volgend jaar weer ?
Verder nog wat informatie over de Westland Passion.
Afgelopen donderdag zijn de rollen verdeeld en er wordt vanaf nu nog
intensiever gerepeteerd om een mooie voorstelling neer te zetten.

De Westland Passion zal worden uitgevoerd
op 14 april 2017, Goede Vrijdag.
Houd voor de meest recente informatie onze facebook in de gaten!

Groetjes,

Marlène

Oud Papier…..!!!
U kunt ook nog steeds…..:
** uw oud papier naar onze container aan de
Monsterseweg brengen (van harte aanbevolen!);
**Op zaterdagmiddag 4 maart wordt het oud papier
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe
containers hebben
** Voor de maandelijkse gemeentelijke acties op de woensdagavond
(eerste woensdag van de maand) zijn we nog steeds NAARSTIG op zoek
naar uitbreiding van de ploeg zodat niet elke
maand dezelfde mensen aan de beurt zijn.
Vrijwilligers… Biedt u
aan….zangkoren@deosacrum.nl

Beste leden van het
Bartholomeuskoor en Steven,
Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet en medewerking aan
de mooie eucharistieviering op 15 januari jl. in onze Bartholomeuskerk bij
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksfeest.
Jullie hebben deze viering op een bijzondere wijze muzikaal opgeluisterd
met de Missa Festiva van Gretchaninoff en enkele mooie motetten onder
leiding van dirigent/organist Steven.
Het was goed te horen dat er een flinke bezetting boven op het koor was.
Wij en vele vrienden en familieleden van ons hebben ervan genoten.
Het was een mooie start van een onvergetelijke dag voor ons.
Nogmaals bedankt.
Groeten van

Kees en Lenie van Marrewijk.

Kinderkoor,
Hallo jongelui…
Wat gaat de tijd snel, hé! Het is niet te geloven.
Pasen komt er alweer aan en dat betekent de traditionele
eierenactie van het kinderkoor.
De kilo’s chocolade eitjes zijn ingekocht (45 kilo) en staan klaar om
ingepakt te worden. Mijn hele huis ruikt naar chocolade...Ik vind dat
helemaal niet erg hoor maar de verleiding is zo groot..... 
De hoogste tijd dus om aan de slag te gaan met de verkoop.
We starten direct na de voorjaarsvakantie....
.
Evenals vorig jaar gaan we natuurlijk
tijdens de repetities van de volwassenen de
chocolade eitjes verkopen. Het is natuurlijk
niet goed voor de lijn, maar altijd lekker en
dat weten de volwassenen ook allemaal.
Ieder van jullie krijgt een tasje met een
aantal zakjes om te verkopen en Ik hoop
dat jullie daar ook echt je best voor gaan
doen. Vorig jaar ging het ook heel goed en
natuurlijk zijn er weer prijzen voor de kinderen die de meeste zakjes
verkocht hebben. Ik ben benieuwd wie dat gaan worden dit jaar.
Dan nu even naar onze muzikale zaken.
We zijn inmiddels met 16 kinderen en dat is elke woensdagmiddag weer
een feestje. We doen allerlei oefeningen om zo mooi mogelijk te leren
zingen en jullie durven al bijna allemaal solo te zingen. Ik moet zeggen dat
er veel talent in de groep zit en daar zijn we natuurlijk blij om.
Inmiddels hebben we al een paar uitnodigingen binnen om op te treden.
Omdat we het fijn vinden om ons te laten horen zijn we van harte op die
uitnodigingen ingegaan.
Allereerste de kennismakingsviering voor de Eerste H. Communie op
zondagochtend 19 maart. Ik ga ook de kinderen die vorig jaar hun Eerste
Communie gedaan hebben nog uitnodigen om met ons mee te zingen want
zij kennen de liedjes vast nog wel van vorig jaar.
Een paar weken later, op zondag 9 april, is het Palmzondag. Kom je dan
ook zingen tijdens de Gezinsviering. Ook alle kinderen van de Scouting zijn
er met hun Palmpaasstokken en ik denk dat we Jezus op zijn ezel mogen
verwelkomen. Als je het leuk vindt mag je ook een Palmpaasstok maken.

Aan het einde van de viering krijg je dan een adres van iemand die ziek of
alleen is, zodat je die meneer of mevrouw een beetje blij kan maken.
Op Paaszaterdagmiddag om 16.30 uur zingen de pupillen en aspiranten
tijdens de Gezinsviering. Ook het kinderkoor is uitgenodigd voor deze
viering.
De afgelopen week vertelde ik jullie al over de Kinderkorendag op zaterdag
25 maart a.s. De dag wordt gehouden in Naaldwijk, in de Ontmoetingskerk
en duurt van 10.30 tot ongeveer 14.45 uur. Een erg leuke dag met naar
verwachting meer dan 100 kinderen die zingen leuk vinden. Er zijn
workshops in verschillende leeftijdsgroepen. We willen graag dat iedereen
meegaat want het is een erg leuke en interessante dag. Ik stuur hierover de
informatie over de mail met de vraag om je aan te melden. Houd de
mailbox dus goed in de gaten.
Je ziet het genoeg te doen de komende weken. Maar... er volgt nog
meer.....De kinderkoorcommissie is druk aan het vergaderen.
Je hoort zo snel mogelijk..... Houd in elk geval ook woensdagmiddag 31
mei vrij want dan staat er een optreden gepland.
Het zomerkamp wordt gehouden van maandag 14 augustus tot en met
vrijdag 18 augustus. Ons staat weer een fantastisch zomerkamp te wachten
in Drouwen (Drenthe) in De Kwartjesberg.
Ik hoor al van kinderen die meegaan....leuk....ik heb er alweer zin in.
Binnenkort komt de informatie op de mail met de inschrijfformulieren.
De kampcommissie is al bezig met de voorbereidingen van dit zomerkamp.
Nee, nee,,,, ik weet het thema niet.......Het gaat vast en zeker weer een
onvergetelijke week worden.
Voor wie is het zomerkamp ……. Kinderen die na de zomervakantie naar
groep vier gaan mogen al mee op zomerkamp. De maximum leeftijd is 16
jaar..
Enne… jullie mogen ook broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes,
vriendinnetjes en klasgenootjes meenemen. We hebben een heerlijk groot
kamphuis, … Dus ik zou zeggen…. Ga gezellig mee allemaal !!!!
Nou jongelui, dit was het weer voor deze keer. Heel veel plezier de
komende weken bij het zingen en tot ziens!
namens de kinderkoorcommissie

Toos de Vreede

50e Eierenactie

Voor de 50e keer houdt het
Kinderkoor dit jaar de
eierenactie.
De opbrengst is o.a. bestemd
voor de activiteiten van het
kinderkoor waaronder het
50e Zomerkamp
Koopt u ook van die
overheerlijk chocolade
eitjes???

Koorfamilie en tenslotte….
In deze “Koorfamilie” aandacht voor degenen die
we voor korte of langere tijd missen bij de
repetities en de vieringen.
Bij de alten missen we al een tijdje Monique van
Lom. Na veel onderzoeken en onzekerheden
bleek een operatie noodzakelijk.
We hopen van harte, Monique, dat je snel weer
opknapt en in de gelegenheid bent naar de
repetities etc, te komen. We missen je.
Van harte beterschap gewenst.
Bij de tenoren moeten we het al enkele weken zonder Cees Zuidgeest
doen.
Cees wordt morgen (dinsdag 21 februari) geopereerd aan een vernauwing
in zijn halsslagader. Een spannende operatie.
Vanaf deze plaats wensen we je heel veel sterkte, Cees, en van harte
beterschap. We duimen voor een spoedig herstel.
Afgelopen week is Mien van der Berg-van der Scheer overleden, de
moeder van onze koorleden Rita van Elswijk en Andrea van den Berg.
Moeder van den Berg heeft jaren in het koor gezongen en is bij haar
afscheid van het dameskoor benoemd tot lid van verdienste.
Mien van den Berg mocht de respectabele leeftijd bereiken van 94 jaar.
Het Perosikoor zong bij haar uitvaartviering in de Bartholomeuskerk.
We wensen Rita en Andrea en de verdere familie veel sterkte toe de
komende tijd.
Er staat weer genoeg te gebeuren de komende tijd.
Bij Deo Sacrum is het eigenlijk nooit saai.
De komende periode staat in het teken van de voorbereidingen op het
Paasfeest met de daaraan voorafgaande 40-dagen tijd.
Na Pasen bereiden we ons voor op de uitvoering van het Requiem van
Fauré vanwege Dodenherdenking op 4 mei.
Het is al zo vaak gezegd.... en ik herhaal het nogmaals....
We hebben elkaar nodig!
Elkaar nodig om er weer een echt Hoogfeest van te maken op
Paasmorgen,

Maar elkaar ook nodig tijdens de repetities en de “gewone” vieringen.
Ik hoop van harte dat u rekening houdt met de zangactiviteiten als u uw
agenda trekt om andere activiteiten te plannen.
Met elkaar staan we sterk...

Hartelijke Groet en tot snel!

Toos de Vreede

Onze Jarigen Onze Jarigen
Februari
22 – Martine van Geest
26 – Marian van den Berg

Maart
3 - Ine Vranken-Grootscholten
3 - Elly van der Kruk
9 - Marian van der Voort
11 - Albert van der Zijpp
16 - Cees Hersmis
16 - Toos van Zeijl-Raaphorst
19 – Aad van der Voort
20 – Joris Daalman
24 - Joke Daalman-Bellekom
28 - Judith Kester-Gardien

April
35812 12 13 -

Marijke Janssen
Bernadette de Vreede
Anja Persoon-Wieme
Joke van Dijk-Knijnenburg
Ben van der Valk
Susanne Endhoven

Kinderen.... Deze week vrijhouden …..!
Zomerkamp Kinderkoor 14 t/m 18 augustus 2017
De Kwartjesberg – Drouwen - Drenthe

