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Nieuws van de bestuurstafel
Zingen…..
Ja, het is toch het mooiste wat er is……
We gaan weer een mooie muzikale periode
tegemoet; de Goede Week met de
verschillende muzikale uitvoeringen van het
lijdensverhaal. Een bezoek aan de passieuitvoering van Fine Tuning op vrijdag 14 april
om 20.00 uur in de Bartholomeuskerk is zeker
een bezoek waard. Het hoogfeest van Pasen
op zondag 16 april zal zeker weer een
hoogtepunt zijn op muzikaal gebied. Het is
een mooie traditie om kerkelijke hoogfeesten op een feestelijke manier
muzikaal te ondersteunen.
Maandagochtend 3 april zong ik mee in het Perosikoor bij de uitvaart van
Nic Veerkamp. Het ging zeker niet foutloos, maar wel erg mooi. Prachtig,
om een gewaardeerd oud lid van onze vereniging met een koor van 32
mannen de hemel in te zingen. Indrukwekkend om daar tussen te mogen
staan.
Maar er moet ook vergaderd worden, daar gaat dit stukje over……
De afgelopen vergadering stond in het teken van de jaarvergadering. Het
voorbereiden van de agenda en de vergaderstukken die daarbij horen.
Extra werk voor Martien, die weer in samenwerking met Piet de Vreede een
mooi financieel jaarverslag en begroting kan presenteren. Veel, heel veel
extra werk voor Toos. Zij verzorgt voor het grootste deel de inhoud van alle
andere vergaderdocumenten. Natuurlijk rekent ze op het aanleveren van de
jaarverslagen en jaarplannen van de verschillende koorcommissies, maar
toch…… een heel werk om alles verantwoord op papier te krijgen.
Zonder koorleden geen koor, maar zonder bestuur geen vereniging. Daar
zit toch wel een probleem. Andrea is aftredend en is al heel lang op zoek
naar iemand die haar plaats in het bestuur wil innemen. Tot op dit moment
(4 april) heeft zij nog niemand bereid gevonden haar plaats in te nemen.
Haar en onze zoektocht gaat door. Er moet toch nog wel iemand zijn die
zo’n mooie vereniging wil meehelpen besturen?
We moeten vertrouwen blijven houden in de toekomst.

Trouwens, over toekomst gesproken…….. Piet van Marrewijk zal namens
de Bartholomeuswerkgroep tijdens de jaarvergadering tekst en uitleg geven
over de resultaten van besprekingen van deze werkgroep, die zich heeft
bezig gehouden met de toekomst van het Bartholomeuskoor. Benieuwd
geworden? Kom dan naar de jaarvergadering op woensdag 26 april vanaf
20.00 uur in het repetitielokaal.
Nog een paar repetities en dan is het zover; Pasen.
Voor mij zitten de repetities van de Matthäus Passion er bijna op. Vanavond
de generale repetitie en woensdag 5 april de uitvoering in de Grote Kerk
(St. Jan) in Schiedam. Ook dat is Genieten (met een hoofdletter) op
muzikaal gebied.
Fijne Feestdagen (ook met hoofdletters)

Mede namens het bestuur

Ben Beekman

"Vis-liefde" is geen echte liefde
Leerzame woorden van Rabbi Dr. Abraham Twerski.
'Liefde' is een woord, dat in onze cultuur bijna zijn betekenis heeft verloren.
Er is een interessant verhaal van een man die duidelijk zat te genieten van
een vismaaltijd. Een andere man zegt tegen hem: "Waarom zit jij die vis te
eten?"
"Omdat ik van vis houd!"
"Oké. Dus je houdt van die vis. Daarom heb je hem uit het water gehaald,
gedood en gebakken." Daarna vervolgt die man: "Zeg me niet dat je van die
vis houdt. Je houdt van jezelf. En omdat de vis je goed smaakt, heb je hem
uit het water gehaald, gedood en gebakken."

Veel van wat wij liefde noemen is eigenlijk slechts "vis-liefde". Als
bijvoorbeeld twee mensen verliefd worden op elkaar, wat betekent dat dan?
Dat ze bij elkaar het gevoel krijgen dat ze elkaars fysieke en emotionele
behoeften kunnen bevredigen. Dat noemen we dan liefde, maar feitelijk zijn
ze beiden bezig met het bevredigen van hun eigen behoeften. Het is dus
geen liefde voor de ander. De ander is slechts een voertuig geworden voor
persoonlijke voldoening.
Teveel van wat liefde genoemd wordt is feitelijk "vis-liefde". Bij waarlijke,
naar buiten gerichte liefde gaat het niet om wat je krijgt, maar om wat je
geeft. De vergissing die veel mensen maken, is dat ze denken dat het liefde
is om te geven aan hen van wie ze houden, terwijl het eigenlijk zo is dat het
liefde is als je houdt van degenen aan wie je geeft. Het punt is, als je iets
aan iemand gegeven hebt, heb je jezelf in die ander geïnvesteerd. En
omdat liefde voor het zelf een gegeven is, en dat wat gegeven is nu een
deel van de ander is, houd je nu van een deel van jezelf in de ander. Echte
liefde echter ligt besloten in het geven, niet in het ontvangen .
Dit kunnen we terugzien, niet alleen in persoonlijk relaties, maar ook in het
vermogen tot dienstbaarheid. Nemen we bijvoorbeeld alleen aan
groepsactiviteiten deel om iets te halen of komen we ook iets brengen? Het
is op zich niet fout of slecht om iets te willen komen halen, maar vraag je af
wat je daar tegenover stelt. Alles werkt altijd twee kanten op. Dus niemand
doet ooit zomaar liefdewerk oud papier in de zin dat, ook al staat tegenover
een bepaalde gift of dienst niet direct een concrete beloning of
tegenprestatie, met geven vanuit het hart wordt in ieder geval de ziel
gevoed. Het is niettemin zinvol en heilzaam om je bewust te zijn van de
motivatie of inspiratie voor je eigen daden. Kom je om je zelf, je ego, te
voeden of om je ziel te voeden?
Bij het voeden van ons zelf is er sprake van eenrichtingsverkeer en zijn we
alleen maar aan het nemen en aan het consumeren. We trekken namelijk
iets leeg, we hollen iets uit, waarna een lege ruimte achterblijft, die niet
meer gevuld wordt, omdat er niks gegeven werd. Dat is de manier waarop
we dingen kunnen vernietigen, namelijk door ergens energie, oftewel
levenskracht, aan te onttrekken zonder er energie aan terug te geven. Kijk
bijvoorbeeld maar naar hoe we de aarde hebben uitgehold met onze
consumptiemaatschappij. Het woord zegt het eigenlijk ook al. In onze
maatschappij hebben wij geleerd om in de eerste plaats in onze eigen
behoeften te voorzien, maar... is dat dus wel zo wijs...?
Vaak zien we niet dat we niet onze ziel, maar ons ego aan het voeden zijn.
Zijn we in dienstbaarheid in staat om te zien en aan te bieden wat de ander
echt nodig heeft of zien we alleen wat de ander óns te bieden heeft en

projecteren we dus op de ander alleen maar onze eigen beperkte
waarnemingen? Zo kan onze kortzichtigheid in plaats van verbindend te
werken juist ergens een wig tussen drijven, terwijl dat aanvankelijk
helemaal niet de bedoeling was. Gebrek aan openheid, aan
ruimdenkendheid, aan besef dat dingen wel eens anders zouden kunnen
zijn dan we zelf menen, werkt als een vicieuze cirkel. Een neerwaartse,
alles uithollende spiraal, die alleen maar doorbroken kan worden door
ruimdenkendheid en onbaatzuchtigheid. En het mooie is dat onbaatzuchtig
geven zichzelf exponentieel vergroot. Op die manier wordt iets opgebouwd,
waarmee dus juist een opwaartse spiraal in gang wordt gezet. En de
beloning van al dat geven is dat we er vanzelf veel meer voor
terugkrijgen. Bij het liefde geven aan de ander vult je ziel zich met de
energie van de dankbaarheid van de ander, en dat gevoel is veel
vervullender dan wanneer we slechts ons zelf proberen te voeden.
Het ego is uit op zelfbehoud en ervaart afgescheidenheid. Het ego verkeert
in de illusie dat het een zelfstandige en autonome kracht is. De
werkelijkheid echter is diametraal anders. En de ziel weet dat. De ziel weet
dat al het leven, zowel op als buiten de aarde, met elkaar verbonden is en
dat alle verschillende elementen daarin nauw samenhangen in een
eeuwigdurende dans van op elkaar reagerende en elkaar versterkende
energieën.
Mensen die zich laten verdelen door gericht te zijn op dat wat hen van
elkaar onderscheidt, zijn krachteloos en zwak, en alleen maar in staat tot
het waarnemen van de eigen, kleine belevingswereld. Mensen die zich met
elkaar verenigen door gericht te zijn op wat hen met elkaar verbindt, staan
juist krachtig en sterk. Niet voor niets wordt altijd gezegd dat het geheel
méér is dan slechts de som der delen!
Hartelijke groeten,

Steven

Onze Agenda
Een flink aantal activiteiten siert de agenda van Deo
Sacrum de komende weken, zowel op muzikaal als niet
muzikaal gebied.
Schrijft u even mee...?!
Na de Witte Donderdag-viering, in onze kerk dit
jaar, en de uitvoering van The Passion door Fine
Tuning, maken we ons op voor het Hoogfeest van
Pasen.
De kleine kinderen zingen Paaszaterdagmiddag
tijdens de gezinsviering en het Bartholomeuskoor
zingt tijdens de Paaswake.
Deze viering start om 19.30 uur. We hopen dat deze gunstige aanvangstijd
zorgt voor een complete bezetting bij het koor
De Hoogmis op Paasmorgen brengt ons traditiegetrouw de
Krönungsmesse van Mozart en verschillende feestelijke motetten met de
vertrouwde begeleiding van het Delphi Consort en Wim van Herk achter het
orgel. Heel fijn dat we weer op deze professionele ondersteuning mogen
rekenen.
De Algemene Ledenvergadering houden we op woensdagavond
26 april ...
Vanwege de vele muzikale activiteiten die om de nodige voorbereiding
vragen hebben we ervoor gekozen om deze, net als vorig jaar, op de
woensdagavond te houden.
Dat betekent een extra avond voor de leden van het Bartholomeuskoor (en
voor de dirigent), We hopen dus dat u allen bereid bent deze extra avond
aan Deo Sacrum te besteden.
Na Pasen gaat het dan crescendo op naar 4 mei.. Dodenherdenking...
Om 19.00 uur is er een Oecumenische viering waarna een korte
plechtigheid op de begraafplaats. Om 20.30 uur zullen we het Requiem van
Gabriël Fauré uitvoeren.
Patrick Hopper begeleidt ons daarbij op het orgel.
Op de volgende pagina even op een rijtje de repetities die gepland staan
voor dit Requiem:

Dinsdag 18 april
Vrijdag 21 april
Dinsdag 25 april
Vrijdag 28 april
Woensdag 3 mei
Donderdag 4 mei

20.00 – 22.00 uur
21.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.45 uur
19.45 – 21.15 uur
20.30 uur

Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Uitvoering

Leden Bartholomeuskoor, Concertkoor en Project deelnemers zijn van
harte uitgenodigd om deze uitvoering tot een mooi klinkend resultaat te
brengen.
Doet u mee?!
Op zaterdag 13 mei, de zaterdag vóór Moederdag, houden we onze
Geraniummarkt
Martien van Ruijven en Aad van Nierop speuren volop langs Westlandse
wegen om zo het mooiste perkgoed te bemachtigen voor onze markt.
Hopelijk schijnt er een gezellig Geraniumzonnetje. Dan zijn de kopers
goedgezind en smaken de advocaat en de wafels van Janny weer
opperbest.
In de week van 15 mei wordt de jaarlijkse Anjercollecte gehouden.
Uitgebreide informatie verderop in dit blad. Loop je ook een straatje....
scheelt weer een avondje sportschool en de koorkas is er erg blij mee. De
helft van de opbrengst, namelijk, vloeit rechtstreeks naar de kas
Bent u er nog....?!
Zaterdag 20 mei is er voor het Concertkoor een studiedag ter
voorbereiding op de “Westland Proms”
We starten om 09.30 uur en gaan dan flink aan de studie.
Ook de deelnemers van het Zoetermeers Mannenkoor zullen deze dag met
ons mee-repeteren.
Zaterdagavond 20 mei geeft Kamerkoor Couleur Vocale een concert.
Een heel leuk concert, op een heel speciale plek met een ontzettend leuk
en aantrekkelijk programma.
Concertthema: “Ik hou van Holland...” Met muziek van Hollandse
bodem...
The place to be....
Cultuurschuur aan de Zwartendijk te Monster. Aanvang 20.15 uur
De Vrouwenschola, sluit dit muzikale weekend af en zingt de volgende
morgen tijdens de viering.

Een beetje vrij dus voor het Bartholomeuskoor 
Op Hemelvaartsdag zingen we uiteraard tijdens de viering en de zaterdag
erna, 27 mei, is er om 16.00 uur een Huwelijksviering in onze kerk...
Dat is een hele tijd geleden...
Het kinderkoor zingt voor de Eerste Communiecantjes op zondag 28 mei
en de woensdag erna, op 31 mei, gaan ze in Verzorgingshuis
“Sonnevanck” in ’s Gravenzande de bewoners een gezellige middag
bezorgen.
Op Pinkstermorgen, zondag 4 juni, zingt het Bartholomeuskoor (dames en
heren) de Missa Festiva van Gretchaninoff.
Een week later, op het feest van H. Drieëenheid, zingen de heren, hoe
toepasselijk, de Trinitatis van Cuypers.
Hiervoor hebben we een kort repetitieschema gemaakt. Natuurlijk is er
gelegenheid voor mannen van buiten om mee te zingen als ze enigszins
bekend zijn met deze mis.
Vrijdag 26 mei
19.30 – 22.00 uur Repetitie TB
Vrijdag 2 juni
21.00 – 22.00 uur Repetitie TB
Vrijdag 9 juni
19.30 – 22.00 uur Repetitie TB
Zondag 11 juni
11.00 uur
Viering
We hopen dat AL ONZE MANNEN in de gelegenheid zijn deze Mis mee te
zingen. Nu de datum bijtijds bekend is hopen we dat jullie hiermee rekening
willen houden.
Nog even maken we het seizoens-rondje af:
Zondag 18 juni zingen we de Gerardusmis van Ben van Oosten met de
dames en heren en het weekend erna zingen de Kinderen de dankviering
voor de Eerste Communie.
Op zondag 2 juli hebben we de eerste volledige uitvoering van de Mis
“Orbis Factor” De week erna sluiten we dan het koorseizoen af.
Beste Mensen.... wat een lijst
We hopen dat u het prettig vindt op deze manier een vooruitblik te krijgen.
Laat ons even weten wat je ervan vindt.
In elk geval.... Voldoende om naar uit te kijken, toch.....?
Tot gauw!
Namens bestuur en dirigent

Toos de Vreede

Nieuws van
Couleur Vocaal
Hallo allemaal,
Ik heb dit keer nieuws over ons a.s. concert.
Ben heeft het in het vorige contactblad gehad over de inhoud van het
programma.
Ik ga het hebben over de praktische kant van het concert.
We hebben een leuke locatie gevonden, namelijk ‘de Cultuurschuur’ in
Monster, aan de Zwartendijk...
Komt allen op zaterdagavond 20 mei naar de Cultuurschuur.
In het kader van het ‘ ík hou van Holland’ karakter mag er bij sommige
liedjes meegezongen en wellicht mee gedeind worden.
(Niet doorvertellen aan Steven)
Ik ga nu mezelf en m’n zangcollega’s voor het blok zetten.
Tijdens de pauze is er koffie met oma’s appeltaart uit Holland en andere
lekkere taarten (HEEL Couleur Vocale BAKT....)
Na het concert kan er op z’n Hollands nagepraat worden bij een borrel (op
eigen kosten) met een Hollands kaasplankje en andere Hollandse hapjes.
Kortom volop Hollandse gezelligheid.
En tenslotte nog wat ander nieuws.
Tot groot verdriet van de Alten is Martine overgelopen naar onze club (de
sopranen). Wij sopranen zijn hier erg blij mee.
Hier dus meteen weer een oproep.
Is er iemand die het gat bij de alten wil opvullen?
Heren zijn ook nog steeds zeer welkom.

Mary Arkesteijn

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 26 april
Aanvang 20.00 uur
Repetitielokaal Deo Sacrum

Zangkoren “Deo Sacrum”
Poeldijk

REQUIEM
Gabriel Fauré

onder leiding van

Steven van Wieren
Organist: Patrick Hopper
Donderdag 4 mei 2017
Bartholomeuskerk Poeldijk
Aanvang 20.30 uur
Toegang gratis (na afloop deurcollecte)

Voorafgaand aan de uitvoering, om 19.00 uur, is er
een oecumenische viering in bovengenoemde kerk
waarna een korte plechtigheid volgt op de
begraafplaats.

ROOSTER
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 in de kerk
20.30 uur - Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale
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 april

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)

Maandag 17 april

Tweede Paasdag
Geen bijeenkomsten

Dinsdag 18 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor Dodenherdenking het
Requiem van Fauré (einde 22.00 uur)
Woensdag 19 april
♫♫
♫♫

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
15.45 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen t/m groep 6 – einde 16.30 uur)
16.30 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur)

Donderdag 20 april
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
19.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 21 april
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einde 20.45)
21.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor Dodenherdenking het
Requiem van Fauré (einde 22.00 uur)

Zaterdag 22 april
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 23 april

e

2 Zondag van Pasen

11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
Maandag 24 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 25 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor Dodenherdenking het
Requiem van Fauré (einde 22.00 uur)
Woensdag 26 april
Geen bijeenkomsten kinderkoor omdat het
schoolvakantie is.
►►►

20.00 uur - ALGEMENE LEDENVERGADERING
In het repetitielokaal. Koorleden van 15 jaar
en ouder, ereleden, leden van verdienste,
ouders van koorkinderen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Donderdag 27 april

Koningsdag
Geen Bijeenkomsten

Vrijdag 28 april
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor Dodenherdenking het
Requiem van Fauré (einde 20.45 uur)
21.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren voor het weekend (einde 22.00 )

Zaterdag 29 april
19.00 uur - Geen viering
Zondag 30 april

e

3 Zondag van Pasen

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messe brève no.7 in C
van Charles Gounod
Maandag 1 mei
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 2 mei
Geen bijeenkomsten
Woensdag 3 mei
Geen bijeenkomsten kinderkoor omdat het
Schoolvakantie is
►►►
►►►

19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola in de kerk
19.45 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
Generale Repetitie Requiem van Fauré
IN DE KERK (einde 21.15 uur).
21.30 uur - Repetitie Bartholomeuskoor. We repeteren
voor het weekend.

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking

19.00 uur - Oecumenische viering in de kerk met
Aansluitend herdenking van de gevallenen op
het kerkhof.
20.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor én Projectdeelnemers:
Uitvoering van het Requiem Gabriel Fauré
Organist Patrick Hopper.
a.u.b. uiterlijk 20.15 uur Aanwezig.
Vrijdag 5 mei
Geen bijeenkomsten

Zaterdag 6 mei
13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw)
Helpers en helpsters, hartelijk welkom.
We starten bij De Leuningjes.
19.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Franciscusmis van Franck
van Nimwegen.

Zondag 7 mei

e

4 Zondag van Pasen

11.00 uur - Viering met cantor
.
Maandag 8 mei
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 9 mei
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Sopranen, Alten Concertkoor voor
Project Westland Proms
Woensdag 10 mei
♫♫
♫♫

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
15.45 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen t/m groep 6 – einde 16.30 uur)
16.30 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur)

Donderdag 11 mei
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
19.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 12 mei
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren o.a. voor het weekend
(einde 22.00 uur).

Zaterdag 13 mei
08.00 uur - Geraniummarkt op het Fonteinplein. Er zijn
wafels en er is Advocaat van Janny…
De opbrengst komt ten goede
aan de diverse kooractiviteiten.
19.00 uur - Geen viering
Zondag 14 mei

e
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11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering Messe Laus tibi Christe van
Federico Caudana.
Maandag 15 mei
DEZE WEEK WORDT DE ANJERCOLLECTE
GEHOUDEN.
Dinsdag 16 mei
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Tenoren en Bassen Concertkoor
Voor Project Westland Proms
Woensdag 17 mei
♫♫
♫♫

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
15.45 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen t/m groep 6 – einde 16.30 uur)
16.30 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur)

Donderdag 18 mei
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
19.30 uur - Generale Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 19 mei
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren o.a. voor Hemelvaart
(einde 21.30 uur).
21.30
- Maandborrel in het repetitielokaal.

Zaterdag 20 mei
09.30 uur - Studiedag Concertproject Westland Proms
voor alle deelnemers
19.00 uur - viering met cantor
20.15 uur - Concert Kamerkoor Couleur Vocale
In de Cultuurschuur aan de Zwartendijk in
Monster wordt het thema “Ik hou van Holland”
bezongen.
Je bent van harte uitgenodigd.
Zondag 21 mei

e

6 Zondag van Pasen

11.00 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering
Maandag 22 mei
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 23 mei
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Sopranen, Alten Concertkoor voor
Project Westland Proms
Woensdag 24 mei
♫♫
♫♫

13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
15.45 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen t/m groep 6 – einde 16.30 uur)
16.30 uur - Repetitie Kinderkoor
(kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur)

Donderdag 25 mei
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 26 mei
19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor,
We repeteren voor de Trinitatis van
Cuypers (einde 22.00 uur).

Zaterdag 27 mei
16.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
bij een huwelijksviering in de
Bartholomeuskerk.
19.00 uur - Geen viering
Zondag 28 mei

e
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11.30 uur - Het kinderkoor zingt bij de Eerste
Communieviering (Graag 11.15 uur aanwezig)
>>>>>

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

Maandag 29 mei
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 30 mei
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Tenoren en Bassen Concertkoor
voor Project Westland Proms

Woensdag 31 mei
►►►►
►►►►

13.30 uur - Kinderkoor en Pupillen en aspiranten aanwezig
in het repetitielokaal om nog kort te oefenen.
Vanmiddag verzorgt het Kinderkoor samen met
de Pupillen en de Aspiranten een optreden In
“Sonnevanck” in ’s Gravenzande. (14.30 uur)
Wie van de ouders kan er rijden ?

Donderdag 1 juni
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 2 juni
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 de Trinitatis van Cuypersw
Zaterdag 3 juni
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 4 juni

Hoogfeest van Pinksteren

11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Festiva van
Alexander Gretchaninoff

DATUMS om vast te noteren
Zondag 11 juni
11.00 uur Heren Bartholomeuskoor
Trinitatis - Hubert Cuypers
Zondag 18 juni
11.00 uur Dames en Heren Bartholomeuskoor
Gerardusmis - Ben van Oosten
Zondag 25 juni
11.00 uur Kinderkoor
Dankviering Eerste Communie
Zondag 2 juli
11.00 uur Dames en Heren Bartholomeuskoor
Mis Orbis Factor -

Hi Fine-Tuners!
Met nog een paar dagen te gaan voor de enige
echte Westland Passion 2017 begint het nu echt
spannend te worden. Na maanden van liedjes
instuderen, teksten uit het hoofd leren en het inleven in
je rol gaat het echt gebeuren. Als ik dit schrijf hebben
we nog twee repetities voor de boeg en zit het er al aardig in. Nu nog de
laatste puntjes op de i!
Ook al is het de derde keer dat we de Westland Passion uitvoeren is alles
weer nieuw. Het script, deze keer geschreven vanuit de ogen van Petrus,
de liedjes, de rolverdeling: alles is gestoken in een fris jasje. Gelukkig
hebben we inmiddels heel wat ervaring opgedaan met grote producties.
Dus voor iedereen die dit leest en benieuwd is hoe onze versie eruit ziet en
klinkt:

De Westland Passion wordt op
Goede Vrijdag 14 april uitgevoerd in de
Bartholomeus Kerk om 20:00uur.
Meer informatie en leuke previews zijn te vinden op onze facebook pagina!

Groetjes,

Susan

Collecteren voor de Anjeractie is
goed voor onze verenigingskas
In de week van 15 mei tot en met 19 mei wordt de Anjercollecte
gehouden, de jaarlijkse collecte van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Ook wij gaan weer collecteren
in Poeldijk samen met St. Genesius en de
Hervormde Gemeente. DE HELFT van de
opbrengst van de collecte komt rechtstreeks bij ons
in de verenigingskas. Het is dus belangrijk dat we
met een grote groep mensen deze collecte lopen.
Hoe groter de totale opbrengst des te meer komt er
rechtstreeks in de koorkas.
De collectebussen kunnen maandagavond 15 mei vanaf 18.30 uur
opgehaald worden in het repetitielokaal.
In principe heb je de hele week de tijd om je straat “te lopen”
We hopen van harte dat we, net als voorgaande jaren, kunnen rekenen op
de medewerking van jong en minder jong.
Meldt je a.u.b. spontaan aan!
Dank voor de medewerking.

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 6 mei wordt het oud papier
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe
containers hebben
** We hebben wat versterking gekregen van FINE TUNERS voor de
maandelijkse gemeentelijke acties op de woensdagavond
(eerste woensdag van de maand) Wie volgt dit goede
voorbeeld op en meldt zich aan om een aantal keer per
jaar te helpen.
Vrijwilligers… Biedt u aan ..... zangkoren@deosacrum.nl

Kinderkoor,
Hallo jongelui…
De afgelopen periode hebben we heel wat gedaan bij het
kinderkoor. Zeven kinderen waren bij de Kinderkorendag in
Naaldwijk. Het was een erg leuke dag. We hebben heel
veel geleerd en het was heel gezellig.
Ook zongen we bij de Kennismakingsviering voor de Eerste Communie en
bij de Gezinsviering op palmzondag. Beide keren is er door de kinderen die
er waren goed gezongen, maar ik vind het toch erg jammer dat lang niet
iederéén er was om te zingen. Ik hoop dat bij een volgende keer echt
íedereen er is.
Het is immers veel leuker als we met z’n allen zijn.
“Samen uit, samen thuis” is een bekend spreekwoord.
Zullen wij ervan maken.... samen oefenen, samen optreden.....?!
Voor de eierenactie heeft wel echt iedereen goed z’n best gedaan. We
hebben wel 61 kilo aan eitjes verkocht met elkaar en dat is weer een hele
prestatie en een nieuw record. We hadden meerdere TOP-verkopers bij
ons Kinderkoor. Jolijn is de absolute winnaar met wel 84 zakjes...
Op de voet gevolgd door Michelle met 75 zakjes en haar broers Ruben en
Wouter met 75 en 65 zakjes. Dat is geweldig!!!.
Voor jullie hulp bij de eierenactie was er voor iedereen een lekkere
paashaas en voor de topverkopers als extra een kadobon van de Action….
De komende periode hebben we
ook weer heel wat te doen.
We zijn heel goed aan het oefenen
voor ons optreden in Zorgcentrum
Sonnevanck in ’s Gravenzande.
Op woensdagmiddag 31 mei gaan
we de mensen daar een vrolijke
middag bezorgen. Uiteraard reken
ik erop dat echt iedereen er dan is.
Meester Jaap de Groot komt weer
piano spelen en we hebben heel
veel leuke liedjes op het programma. Dat belooft dus weer een gezellige
middag te worden.
Tijdens de repetities oefenen we ook met wat solo’s… Als je het leuk vindt
om solo te zingen gaan we dat proberen maar wil je het liever nog niet mag
je dat natuurlijk ook zeggen. Het is niet verplicht!
Wil je trouwens vragen of papa of mama kan rijden naar ’s Gravenzande.

Het zou fijn zijn als dat lukt. We oefenen die woensdagmiddag eerst om
13.30 uur een half uurtje in het repetitielokaal (na twee weken meivakantie
is dat vast geen overbodige luxe) en vertrekken dan naar ’s Gravenzande.
Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij de Leuningjes.
De eerste Communieviering komt er ook aan. Natuurlijk zijn wij weer
gevraagd om te komen zingen en dat doen we graag. We gaan er een mooi
feestje van maken. Het is op zondag 28 mei om 11.30 uur
Zoals al met jullie besproken gaan we in twee leeftijdsgroepen repeteren.
Kinderen tot en met groep 6 van 15.45– 16.30 uur
Kinderen van groep 7 en 8 van 16.30 – 17.15 uur
We starten daarmee op woensdag 19 april a.s.
In het vorige blad schreef ik het al...
De zomerkampcommissie is al een beetje zenuwachtig en is volop bezig
met de voorbereidingen. Ze kunnen eigenlijk niet wachten en vinden het
maar heel moeilijk om hun mond te houden over het Kampthema…..
Het zomerkamp wordt gehouden van maandag 14 augustus tot en met
vrijdag 18 augustus. Ons staat weer een fantastisch zomerkamp te wachten
in De Kwartjesberg in Drouwen.
Ga jij ook mee?????
Voor wie is het zomerkamp ook alweer ……. 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 !!!!
Het formulier komt er nu echt aan. Vraag je ouders de email in de gaten te
houden.
Nou jongelui, dit was het weer voor deze keer. Heel veel plezier de
komende weken bij het zingen en tot Woensdag en daarna een fijne
Meivakantie gewenst!
namens de kinderkoorcommissie

Toos de Vreede

Zangkoren “Deo Sacrum”
Poeldijk

Ned. Herv.
Gemeente

GERANIUMMARKT
met Geraniums, fuchsia’s, perkgoed etc.
vullen van bloembakken

Curiosamarkt
door de N. H. Gemeente (in de kerk),
Moederdagkraam en koffie en wafels…

Er is gezellige
muziek
Zaterdag 13 mei 2017
Fonteinplein / Irenestraat
Aanvang 08.00 uur
Sluiting 14.30 uur

Koorfamilie en tenslotte….
Op Maandag 3 april jl. hebben we tijdens een
eucharistieviering waarin het Perosikoor zong,
afscheid genomen van Nic Veerkamp.
Nic overleed op dinsdag 28 maart 2017. Hij
mocht de leeftijd bereiken van 89 jaar.
Nic is ruim 50 jaar trouw lid van Deo Sacrum
geweest (sinds 1950) en volgde de activiteiten
van onze vereniging de laatste jaren als lid van
verdienste.

Dankbaar herinneren wij Nic als een enthousiast koorzanger, met een
bijzonder lange staat van dienst voor onze parochie en onze vereniging.
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden
veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
Begin maart waren Aad en Toos Kester-Verbeek 50 jaar getrouwd.
Namens de vereniging heb ik een fraai boeket bij
hen gebracht, zodat ze nog een tijdje konden
nagenieten en in de feeststemming konden
blijven.
Vanaf deze plaats (nogmaals) van harte
gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksjubileum.
Nog heel veel goed en gezonde jaren samen
gewenst.
Als u dit Contactblad leest staan we aan de
vooravond van het Hoogfeest van Pasen. De laatste hand wordt gelegd aan
de muziek die de revue gaat passeren en met elkaar hopen we er weer een
echt Hoogfeest van te maken.
Beste mensen, nu de zon zich wat vaker laat zien en de temperatuur
langzaam (of ineens heel snel) omhoog kruipt lonkt het gevaar om in een
soort van vakantiemodus terecht te komen. Ik betrapte mezelf er het
afgelopen weekend ook op... Heerlijk in het zonnetje, maar ja, er moeten zo
nu en dan toch dingen gedaan worden. De kooragenda laat ook zien dat

het nog lang geen vakantie is. Er is nog volop activiteit binnen de
vereniging. Zie het rooster en de voorsprong die we vast genomen hebben
op de maand juni.
We hopen dan ook dat je bij planning van activiteiten een beetje rekening
wil houden met de kooractiviteiten.
We weten dat iedereen heel veel verplichtingen heeft en soms keuzes moet
maken. We hopen natuurlijk dat de keuze steeds op het koor valt maar we
snappen ook dat dat niet altijd lukt.
We rekenen op ieders inzet positieve inzet en bijdrage aan onze club.
We hebben elkaar hartstikke nodig…. Elke keer weer!

Toos de Vreede
Hartelijk dank
Geachte heren, Beste mannen van het Perosikoor,
21 februari jl. hebben jullie o.l.v. Steven bij de uitvaart van onze moeder
Mien van den Berg-van der Scheer gezongen. Wanneer je zelf lid bent van
Deo Sacrum lijkt het zo gewoon, wanneer je beneden in de kerk zit is het
dat echter niet. Dan is het belangrijk dat de uitvaart goed verzorgd is en een
mooie herinnering achterlaat. Het Perosikoor heeft hieraan een hele
belangrijke bijdrage geleverd. Er werd prachtig gezongen door het, voor
ons idee, grote koor en de solisten. Ma is lang lid geweest en heeft altijd
genoten van het zingen in de kerk. Ik denk graag dat ze nu ook met plezier
heeft meegeluisterd.
Heel veel dank,

Andrea van den Berg.

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 26 april
Aanvang 20.00 uur
Repetitielokaal Deo Sacrum

Onze Jarigen
April
13
20
21
24
30

-

Susanne Munne-Endhoven
Jan van Ruyven
Niek Duynisveld
Jos Oosenbrug
Gerard van der Elst

Mei
6
10
11
12
15
16
17
21
29
31

-

Trudy Broch-van Huik
Corry Grimbergen-Wijtenburg
Gerard van der Arend
Piet van der Knaap
Jan van Leent
Joop Gardien
Rita van Elswijk-vd. Berg
Leo van Paasen
Wim Veerkamp
Lia van den Bogaerdt

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

