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Nieuws van de bestuurstafel  
 
Beste mensen.  

 
 
De komende periode staat er weer het nodige op 
het programma. 
Om te beginnen komende zondag de eerste 
themaviering en gezien de prachtige muziekkeuze 
belooft dat een sfeervolle viering te worden. 
 
Dan een week later al de 1

e
 Westland Proms door 

het Concertkoor Westland aangevuld met 
projectzangers. Een zeer gevarieerd licht klassiek programma dat 
gepresenteerd en toegelicht zal worden door sopraan Francis van 
Broekhuizen. 
Gezien de repetities belooft dat een spetterende avond te worden. Met 
waarschijnlijk een sluitende begroting door vooral de sponsorwerving door 
Miriam Halverhout en de zeer goed lopende kaartverkoop. Heeft u nog 
geen kaartjes.... jammer want we zijn uitverkocht.... 
  
Op zondag 5 november mogen we dan weer in de Maria van Jessekerk in 
Delft het requiem van Fauré ten gehore brengen met Petra Vreeswijk aan 
het orgel. 
 
Drie zeer verschillende uitvoeringen waarin we kunnen laten horen, wat we 
kunnen. 
Over de Leuningjes en het “Hart van Poeldijk”-plan valt op dit moment 
weinig te melden. Mogelijk dat de gemeente de verkiezingen afwacht om 
definitieve stappen te zetten. 
 
De gesprekken met een aantal verontruste leden van het Bartholomeuskoor 
lopen nog. Hopelijk kunnen we die binnenkort op een goede manier 
afsluiten. Een positieve grondhouding van alle partijen is daarbij 
onontbeerlijk. 
Veel zangplezier gewenst namens het bestuur, 
 

Niek van den Boer 
 
 

 



Lieve Mensen 
 
 
Wat onze muzikale activiteiten betreft in dit Contactblad even een korte 
terugblik alsmede ook een korte blik vooruit. 
 
Als dit blad uitkomt staan we vlak voor de uitvoering van onze eerste 
Themaviering met nu als thema "Nederlandse meesters". De Nederlandse 
meesters Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Herman Strategier 
hebben veel moois achtergelaten op kerkmuzikaal gebied, dus was er meer 
dan genoeg om uit te kiezen. 
Het wordt, zoals ook de bedoeling is van een themaviering, een viering met 
een extraatje: een uitgebreid koor, instrumentale medewerking van acht 
koperblazers van Pius X, en Aarnoud de Groen aan het orgel. Ik hoop van 
harte dat iedereen er net als ikzelf veel plezier aan beleeft én dat door ons 
enthousiasme meer mensen zullen willen aanhaken bij het 
Bartholomeuskoor. Na afloop van de viering is er vast gelegenheid om aan 
de aanwezigen te vragen wat ze ervan vonden. Ik verheug me al met al erg 
op komende zondag! 
 
We staan eveneens aan de vooravond van de 1

e
 Westland Proms. De 

stemming bij de repetities zit er goed in en er wordt hard gewerkt. Vanaf 
deze plaats beveel ik nog even van harte bij u aan om de teksten veelvuldig 
hardop door te nemen, want alleen oefening baart kunst! En u zult dat niet 
voor niks doen, want met enige trots kan ik u melden dat het concert al is 
uitverkocht! 
De locatie waar we het concert ten gehore gaan brengen, het atrium van de 
Priva in De Lier, is bijzonder aantrekkelijk. Ze is niet alleen mooi ruimtelijk 
met veel levend groen, maar heeft ook een goede akoestiek. Door de 
organisatie is er enorm veel werk verzet om niet alleen de concertavond 
zelf, maar ook de repetities daar en alle overige randvoorwaarden rond te 
kunnen krijgen. Ook weer iets waar ik me bijzonder op verheug! 
 
Wie nu denkt dat we na deze twee hoogtepunten rustig achterover kunnen 
leunen zal lelijk op zijn neus kijken. In onze eigen kerk zijn er naast de 
reguliere weekendvieringen twee extra vieringen ingepland vanwege 
Allerheiligen (woensdagavond 1 november met het Bartholomeuskoor) en 
Allerzielen (donderdagavond 2 november met het Perosikoor). De viering 
van Allerheiligen is er overigens een in Federatieverband. Ik hoop dus van 
harte dat u deze viering een plek wilt geven in uw agenda. 
 



Tevens gaan we aan de slag met het Requiem van Fauré voor de 
uitvoering ervan op zondag 5 november a.s. in de Maria van Jessekerk te 
Delft. 
Verder noem ik alvast de Missa Christus Rex van Andriessen op 
zondagochtend 26 november. 
Omdat er in dat weekend geen zaterdagavondviering is, zijn het 
Caeciliafeest en de viering vanwege het Hoogfeest van Christus 
Koning gescheiden. Een beetje anders dus dan u gewend was, maar ik 
reken op uw welwillende medewerking. 
 
Vervolgens wordt het alweer Advent (met Palestrina en Lotti) en bereiden 
we ons voor op Kerstmis met de nachtmis en natuurlijk de hoogmis (met 
Hummel). 
 
Kortom, geen gelegenheid om rustig achterover te leunen, maar in hoge 
versnelling voorwaarts! 
 

Hartelijke groeten, 

 
 

Steven 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op weg naar de 

1e Westland 

Proms…….. 
 
 
 

Nog een paar repetities te gaan en dan is het zover! 
We hebben er lang naar uitgekeken. Er is stevig gerepeteerd en hopelijk 
heeft iedereen de noten en de tekst inmiddels onder de knie. 
 
Tijdens de studieochtend op zaterdag 9 september jl. hebben we vast de 
sfeer kunnen proeven en ik mag zeggen: het voelde goed. 
 
Wellicht heb je een impressie van het concert gezien tijdens de uitzending 
van de WOS. Voor degenen die het gemist hebben: het is nog terug te zien: 
http://www.wos.nl/in-jouw-
buurt/tvgemist/item?ZwJaUJV0uHDFQJjrEQ4Fuw== (in jouw buurt – 
uitzending gemist – en dan het item dat start met Westland Proms van 
Cultuurweb) 
 
Inmiddels moeten we mensen die nog voornemens zijn om kaartjes te 
bestellen voor deze 1

e
 Westland Proms bij Priva in De Lier teleurstellen. 

Het Concert is UITVERKOCHT... 
Fantastisch dat we dat nu al kunnen zeggen. 
 
We gaan er met elkaar een mooie belevenis van maken op zaterdag 21 
oktober a.s.: De leden van het Concertkoor, het Zoetermeers Mannenkoor, 
Francis van Broekhuizen, het Holland Symfonie Orkest en onze dirigent 
Steven van Wieren. 
 
Vanaf deze plaats heel veel succes en plezier gewenst voor alle 
deelnemers én heel veel plezier en een fantastische avond gewenst voor 
het publiek.   
 
 
Tot  21 oktober !!! 
 

Namens Commissie Concertkoor Westland 

Toos de Vreede 

http://www.wos.nl/in-jouw-buurt/tvgemist/item?ZwJaUJV0uHDFQJjrEQ4Fuw
http://www.wos.nl/in-jouw-buurt/tvgemist/item?ZwJaUJV0uHDFQJjrEQ4Fuw


 



 

 

 

 

Beste mensen, 
 
Het Project van de eerste themaviering, met werken van Andriessen, de 
Klerk en Strategier krijgt komend weekend zijn afronding tijdens de viering 
van zondag 11.00 uur. 
 
Het jaarfeest van Deo Sacrum ( Caeciliafeest ook wel genoemd ), wordt 
gehouden op zaterdag 25 november bij Restaurant Vrienden in de grote 
feestzaal.  
Volgens de ledenlijst zijn er dit jaar wel 8 jubilarissen variërend van 25 tot 
50 jarig jubileum. 
Het concept van vorig jaar krijgt zijn vervolg met wederom een leuke pub 
quiz met de “Quizbrothers” en tussendoor toch ook gelegenheid om elkaar 
te spreken.  
We willen graag om 20.15 uur beginnen. We hebben een flink aantal 
jubilarissen en omdat we die avond niet hoeven te zingen in de viering 
starten we op tijd. (We zingen op zondagmorgen tijdens de viering!!!) 
 
Heel Deo bakt... 
Vorig jaar heeft een aantal leden gezorgd voor het lekkers bij de koffie... 
Overheerlijke taarten werden geleverd.   
Het is zo goed bevallen dat we dit jaar weer een beroep op de leden willen 
doen en er een soort van traditie van willen maken.  
(We zijn eigenlijk wel een beetje uitgekeken op de plakjes cake)   
 
We willen graag weten wie wat bakt... 
Als u meedoet met “HEEL DEO BAKT” laat het even weten ... 
Dan kunnen we vast een hoekje vrij maken in de feestzaal... 
 
Een gezellig feest voor iedereen van 15 jaar plus. 
Zet dus die datum  in je agenda: zaterdag 25 november bij restaurant 
Vrienden om 20.15 uur. 
Met dit feest in het vooruitzicht is er in oktober geen maandborrel. Heeft  te 
maken met de herfstvakantie en andere druktes bij Deo.  
We zitten al weer snel in november. Na de herfstvakantie starten we met de 
voorbereidingen voor kerstmis. 

Namens de Commissie 

Geert de Vreede 



Kerstvoorbereidingen 

2017 
 
 
Traditiegetrouw is er in de Bartholomeuskerk een Feestelijke 
Hoogmis op  Kerstmorgen met medewerking van het Delphi Consort. We 
zijn blij dat we ook dit jaar weer op de medewerking van deze musici 
mogen rekenen. Wim van Herk is deze viering ons organist.  
 
Onderstaand treft u het repetitieschema aan voor de Hoogmis met daarbij 
de uitnodiging aan de leden van het Bartholomeuskoor om aan deze viering 
op Kerstmorgen mee te werken. 
Zoals inmiddels gebruikelijk zijn ook leden van andere koorgroepen 
(Concertkoor, Kamerkoor Couleur Vocale, Fine Tuning, Perosikoor) 
uitgenodigd om mee te doen en hopen we ook op een flink aantal 
projectdeelnemers.  
Op het programma staat, evenals vorig jaar, de Mass in B flat major op. 77 
van  Johann Nepomuk Hummel. Uiteraard volgt ook de aanvulling met 
feestelijke motetten. 
 
Onderstaand het repetitieschema voor de Kerst Hoogmis: 
 

Dinsdag 31 oktober 20.00 – 21.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 7 november 20.00 – 22.00 uur Dames 

Dinsdag 14 november 20.00 – 22.00 uur Heren 

Dinsdag 21 november 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 28 november 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 5 december Geen repetitie  

Woensdag 6 december 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 12 december 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 19 december 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Zaterdag 23 december 10.00 – 13.00 uur GENERALE REPETITIE 
Dames en Heren 

Maandag 25 december 10.30 uur HOOGMIS 

 
Heel veel plezier gewenst bij de Kerstvoorbereiding. 
 

Toos de Vreede 



 

Nieuws van  

Couleur Vocaal  
 
 
 
In de vorige bijdragen in ons contactblad, verzorgd door Martine en 
Annette, werd al melding gemaakt van onze voorbereiding op het 
kerstfeest. Regeren is immers vooruit zien (Ja Mark !) en dat geldt ook voor 
een (kamer)koor. 
Na het succesvolle programma van “Ik hou van Holland” zijn we nu al weer 
volop bezig met een “Argentijnse Kerst”. Je merkt, we houden van Holland, 
maar er is meer. 
Het is heel verfrissend, om eens een niet gebruikelijk repertoire te kiezen 
voor kerst. De keuze viel dus op Navidad Nuestra, zoals je al in de vorige 
nummers hebt kunnen lezen. Het leek mij wel leuk om wat meer in te gaan 
op de componist van deze Argentijnse Kerstcantate:  
Ariel Ramírez (1921-2010). 
De Argentijnse componist werd op 4 september 1921 geboren in Santa Fe. 
Hij ontwikkelde zich als pianist, componist en dirigent. Zijn grote interesse 
voor muziek richtte zich vooral op de Argentijnse volksmuziek. Al tijdens 
zijn pianostudie in zijn geboortestad, raakte hij gefascineerd door de muziek 
van de ‘gauchos’ en ‘creoles’ in de bergstreken. 
Hij vervolgde zijn studie in Córdoba, waar hij de grote Argentijnse ‘singer 
and songwriter’ Atahualpa Yupanqui ontmoette Zijn invloed op de jonge 
Ariel was groot. Op advies van Yupanqui bezocht hij het noordoostelijk deel 
van Argentinië en verdiepte zich in de traditionele ritmes van Zuid Amerika. 
Op het Nationaal Conservatorium voor Muziek te Buenos Aires legde hij 
zich toe op het componeren. Vervolgens heeft hij zijn studie verdiept op het 
gebied van klassieke muziek in Madrid, Rome en hoofdzakelijk Wenen. 
In de zestiger jaren, toen het verbod op missen in de volkstaal werd 
opgeheven, kon hij een mis gaan componeren in de Argentijnse taal. Het 
werd de Missa Criolla (zeg: Kri-jo-zja). In deze mis zijn duidelijk de ritmes 
van de indianen te horen. Deze mis werd wereldwijd goed ontvangen. Dat 
heeft hem gestimuleerd om op deze weg door te gaan door de Navidad 
Nuestra te componeren. 
Nu zijn we als Couleur Vocale, samen met projectzangers, al weer volop 
bezig om dit prachtige werk onder de knie te krijgen: Schitterende 
harmonieën, gewaagde akkoorden, typisch Zuid-Amerikaanse ritmes èn de 
Argentijnse taal. Dat is trouwens best een dingetje. Iedereen die denkt, dat 
je met het Spaans van de Costa Brava het Argentijns wel beheerst, komt 
bedrogen uit. Zoals ook het ‘Spaans’ uit b.v. Mexico en Cuba weer qua 



uitspraak en grammatica afwijkt, is dat ook het geval met het Argentijns. 
Kortom, dat vraagt dus ook de nodige aandacht. Ons kamerkoor, onder 
leiding van Steven, is erg enthousiast over dit gekozen werk. Tijdens de 
repetities en de thuisstudie werken we hard toe naar een mooie uitvoering, 
die zeker ook bij de bezoekers van het concert in de smaak zal vallen. 
In het volgende nummer van ons contactblad, zal je ongetwijfeld weer meer 
horen over onze vorderingen. We houden je op de hoogte. 
Estimados amigos, 
  Hasta la vista !  (Beste vrienden, tot ziens !) 
 

     Eugène van der Horst 
 
Ps.  
Er zal beslist iemand uit het koor zijn, die met plezier de digitale, creatieve 
pen ter hand neemt voor het volgende contactblad. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Perosikoor 
  
 
Het Perosikoor zingt tijdens de viering van Allerzielen op 
donderdagavond 2 november om 19.00 uur. Uiteraard hopen 
we dat we met een volledige bezetting deze viering kunnen verzorgen. We 
willen met onze zang troostend aanwezig zijn voor hen die het afgelopen 
jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare.  
 
De geplande repetitie op zaterdag de 14

e
 oktober gaat niet door omdat 

Steven deze dag verhinderd is vanwege optredens met het Zoetermeers 
Mannenkoor (Zoetermeers Korenfestival)  
Op eerstvolgende repetitie voor het Perosikoor is op Zaterdag 18 november 
van 10.00  tot 11.30 uur. Wilt u dit vast noteren..... 
 
Omdat het aantal repetities voor het Perosikoor niet zo groot is hopen we 
van harte dat de bezetting deze repetitie optimaal is. 
Mogen we ook dan  op úw aanwezigheid rekenen.  
Hartelijk dank! 

Toos de Vreede 

 

Requiem van Fauré in Delft  
 
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zijn we uitgenodigd om op  
zondagmiddag 5 november mee te werken aan het concert in de 
Orgelconcertserie van de Maria van Jessekerk te Delft. Tijdens dit concert 
in het teken van Allerzielen zal het Requiem van Fauré uitgevoerd worden 
o.l.v. Steven van Wieren. Organist is Petra Veenswijk.  
Onderstaand nogmaals het repetitieschema:  
 

Dinsdag  24 oktober 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag  27 oktober 19.30 – 21.00 uur Dames en Heren 

Zaterdag  28 oktober 10.00 – 12.30 uur Dames en Heren 
Repetitie met organist  
in Delft 

Dinsdag  31 oktober 21.15 – 22.15 uur Dames en Heren 

Vrijdag  3 november 21.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Zondag  5 november 15.00 uur Concert 



Uitnodiging Caeciliafeest 
 

 
Op ZATERDAG 25 november vieren we dit jaar ons 
Caeciliafeest: Het JAARFEEST voor al onze leden 
vanaf 15 jaar samen met introducé.  
Het concept van vorig jaar is goed bevallen dus is 
besloten deze avond weer een leuke Pub-Quiz te 
houden: aantrekkelijk voor jong en oud, voor heer of 
dame......voor alle leeftijden....! 
 
We vieren deze avond het zangersjubileum van maar liefst acht 
jubilarissen. Ook daarbij geldt van alle leeftijden. 

- Marlène de Vreede is 25 jaar lid; 
- Alie en Leo van Bergenhenegouwen en Melisande Schürmann zijn 

40 jaar lid; 
- Rio van Dijk, Elly Peeters, Bernadet en Toos de Vreede zingen 

inmiddels 50 jaar. 
Samen goed voor 345 jaar zangervaring ! 
 
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor ons Jaarfeest. 
 
Wanneer: Zaterdag 25 november. 
Waar:  Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat...   
Tijd:  20.15 uur 
Voor wie: 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.  
 
De viering ter afsluiting van het Kerkelijk Jaar (Hoogfeest van Christus 
Koning) is dit jaar op Zondagmorgen om 11.00 uur. Het Bartholomeuskoor 
zingt tijdens deze viering de Missa Christus Rex van Hendrik Andriessen. 
Ook hierbij is iedereen van harte welkom  
 
Tot zaterdag 25 november bij Partycentrum VRIENDEN en Zondagmorgen 
26 november in de Bartholomeuskerk . 
 
 

Het Bestuur 



ROOSTER 
 

 
 
Donderdag  12  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  13  oktober 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 
   In de kerk. Generale Repetitie voor de  
   Themaviering (einde 22.00). 

 
Zaterdag  14  oktober 
    
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   15  oktober 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Missa Te Deum  
     Laudamus van Hendrik Andriessen. 
     Aan deze Themaviering “Nederlandse  
     Meesters” werken tevens mee: 
     Projectzangers en leden Liturgisch Koor  
     Cantate Domino, leden van Muziekvereniging  
     Pius X en Aarnoud de Groen – organist. 
     Het geheel o.l.v. Steven van Wieren. 
 
Maandag  16  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  17  oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms 
   Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
  
 



Woensdag  18  oktober 
 
 16.00 uur - Géén Repetitie Kinderkoor (herfstvakantie) 
 
Donderdag  19  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  20  oktober 
 
 18.45 uur - Deelnemers Westland Proms aanwezig 
   Bij Priva in De Lier 
 19.00 uur - SLOT-Repetitie Concertkoor Project Westland  
   Proms voor alle deelnemers bij PRIVA de Lier 
   Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
   (einde 21.00 uur) 
 
 19.30 uur - Géén repetitie Bartholomeuskoor 

 
Zaterdag  21  oktober 
 
   14.00 uur - GENERALE Repetitie Concertkoor Project  
     Westland Proms voor alle deelnemers  
     bij PRIVA in De Lier (einde 17.00 uur) 
   
   19.00 uur - Viering met cantor 
 
   19.30 uur - Deelnemers aanwezig 
 ►►► 20.15 uur - Concert 1

e
 Westland Proms bij Priva in  

     De Lier met medewerking van: 
     Concertkoor Westland, Zoetermeers  
     Mannenkoor, Holland Symfonie Orkest en 
     Francis van Broekhuizen. 
     Het geheel o.l.v. Steven van Wieren 
       
Zondag   22  oktober 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de Nederlandse viering. 
 
Maandag  23  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 



Dinsdag  24  oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Dames en Heren repetitie voor het Requiem  
   van Gabriel Fauré (einde 22.00 uur) 
  
Woensdag  25  oktober 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  26  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  27  oktober 
 
 19.30 uur - Dames en Heren repetitie voor het Requiem  
   van Gabriel Fauré (einde 21.00 uur) 
 21.20 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 

  We repeteren  tot 22.00 uur voor o.a.  
  Allerheiligen. 

 
Zaterdag  28  oktober 
 
   10.00 uur - Repetitie Requiem Fauré in de  
     Maria van Jessekerk te Delft (einde 12.30 uur) 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   29  oktober 
 
   11.00 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering 
 
Maandag  30  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
 
 



Dinsdag  31  oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Dames en heren: Eerste repetitie voor de  
   Kerst Hoogmis (tot 21.00 uur) 
 21.15 uur - Dames en Heren repetitie voor het Requiem  
   van Gabriel Fauré (einde 22.15 uur) 
  
Woensdag  1  november  Hoogfeest van Allerheiligen 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
►►► 19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering vanwege Allerheiligen. 
   Het Hoogfeest van Allerheiligen wordt voor de  
   hele Federatie St. Franciscus in onze kerk  
   gevierd. 
 
Donderdag  2  november  Allerzielen 
 
►►►  19.00 uur - Het Perosikoor zingt tijdens de viering  
     vanwege Allerzielen. 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  3  november 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 

  We repeteren  tot 20.45 uur voor het weekend 
 21.00 uur - Dames en Heren repetitie voor het Requiem  
   van Gabriel Fauré (einde 22.00 uur) 

 
Zaterdag  4  november 
     Dag van de koorzanger georganiseerd door de  

    Westlandse Korenfederatie in De Kiem te ’s  
    Gravenzande  

    
 13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw) 
 
 19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Franciscusmis van Frank  
   van Nimwegen 



Zondag  5  november 
 
 11.00 uur - Viering met cantor 
 

 15.00 uur - Uitvoering Requiem van Gabriel Fauré tijdens 
het Orgel Plus Concert in de  

   Maria van Jessekerk – Delft 
   Organiste: Petra Veenswijk.  
   Het geheel o.l.v. Steven van Wieren. 
 
Maandag  6  november 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  7  november    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Dames Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  8  november   
 
►►► 15.30 uur - Eerste Bijeenkomst voor de actie 
     “Redt het Sinterklaaslied….” (einde 16.00 u) 
   Alle kinderen vanaf groep 1 zijn welkom. 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  9  november   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  10  november 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 

  We repeteren  o.a. voor het weekend 
  (einde 22.00 uur) 
 

Zaterdag  11  november 
 
   19.00 uur - Geen viering 



Zondag  12  november 
 
 11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Missa in C van J.E.  
   Eberlin 
 
Maandag  13  november 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  14  november    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  15  november   
 
►►► 15.30 uur - Tweede Bijeenkomst voor de actie 
     “Redt het Sinterklaaslied….” (einde 16.00 u) 
   Alle kinderen vanaf groep 1 zijn welkom. 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
   (in plaats van 16 november) 
 
Donderdag  16  november   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 

 20.00 uur - Repetitie Project “Hoor je Mij” in het 
repetitielokaal. 

 
Vrijdag  17  november 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 

 We repeteren voor het weekend en de Mis van  
 Andriessen. (einde 22.00 uur) 

 



Zaterdag  18  november 
 
   10.00 uur - Repetitie Perosikoor (einde 11.30 uur) 
 
   19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  19  november 
 
 11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering Gerardusmis van Ben van  
   Oosten. 
 
 19.00 uur - VesperPlus viering in de Oude Kerk te  
   Naaldwijk. Muzikaal verzorgd door Projectkoor  
   “Hoor je Mij” 
 
Maandag  20  november 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  21  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  22  november   
 
►►► 15.30 uur - Derde Bijeenkomst voor de actie 
     “Redt het Sinterklaaslied….” (einde 16.00 u) 
   Alle kinderen vanaf groep 1 zijn welkom. 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  23  november   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 



Vrijdag  24  november 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 

 We repeteren voor het weekend de Mis van  
 Andriessen. (einde 22.00 uur) 

 
Zaterdag  25  november 
 
   19.00 uur - Geen Viering  
    
►►►           20.15 uur - CAECILIAFEEST / JAARFEEST bij  
   Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat. 
   Met o.a. huldiging van 8 jubilarissen 
   (zie apart artikel in dit blad). 

 

Zondag  26  november Hoogfeest van Christus Koning 
 
 11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Missa Christus Rex van  
   Hendrik Andriessen. 
 
   11.30 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. 
 
   >>>>>  Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
     Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<< 
 
Maandag  27  november 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  28  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  29  november   
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 



 
Donderdag  30  november   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  1  december 
 
   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 (einde 22 

 
Zaterdag  2  december 
 
   19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering 
 
 Zondag  3  december  1

e
 Zondag van de Advent 

 
 11.00 uur - Viering met cantor 
 
 
 

▼▼▼♫♫♫▼▼▼♫♫♫▼▼▼♫♫♫ 
 

Belangrijke data voor uw agenda: 
 
Woensdag  6  december  We repeteren vandaag i.p.v. 5 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). 
 
Zondag  10  december   
 11.00 uur -  Heren Studentenmesse – Lotti 
 
Zaterdag 16 december  
 19,00 uur - Dames en heren 
   Missa Brevis van Palestrina 



Kerstloterij Stichting Vrienden 

 
 
Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Vrienden van Deo 
Sacrum dit jaar de Kerstloterij.... 
 
Er is een aantrekkelijk prijzenpakket samengesteld voor deze 
KERSTLOTERIJ. We hopen van harte dat u (weer) wilt meewerken om 
deze loterij een succes te laten worden. In deze tijd van verminderde 
subsidies is het van groot belang dat er op een andere manieren financiële 
middelen beschikbaar komen. 
Het houden van deze Kerstloterij is daar één manier van. 
Uiteraard hebben wij uw inzet en hulp nodig om deze Kerstloterij te laten 
slagen.. 
We zijn erg blij dat ook dit jaar Aad van Nierop de Kerstloterij gaat 
coördineren.  
 
De Stichting wil het graag lang volhouden om onze de vereniging financieel 
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 
enthousiaste medewerking rekenen?!  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

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 4 november  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; 

 
** 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  
 

 

 

Contributie  
 
Binnenkort wordt het tweede half jaar van de contributie geïncasseerd. 
Degenen die het koor nog niet machtigden voor incasso krijgen de 
acceptgirokaart aangereikt. 
Wij rekenen erop dat u zo spoedig mogelijk de contributie regelt. Het einde 
van het jaar laat steeds een behoorlijk uitgavenpatroon zien bij het koor. 
Graag willen we als vereniging iedereen die daar recht op heeft netjes en 
op tijd betalen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking !!!! 
 

De penningmeester 

mailto:zangkoren@deosacrum.nl


Projectzangers gezocht 
voor 
Westland Passion 2018 
  
Popkoor Fine Tuning zoekt nieuw talent! Op Goede 
Vrijdag 30 maart 2018 wordt opnieuw de 
Westland Passion uitgevoerd in een verrassende setting. 
Hiervoor zoekt het koor zangers (en met name mannen!) die het leuk 
vinden om aan dit bijzondere project mee te werken. Na drie succesvolle 
edities wordt het indrukwekkende verhaal weer vanaf een andere kant 
uitgelicht. Met een geheel nieuw script en nieuwe Engels- en 
Nederlandstalige popsongs is vanaf eind september begonnen met de 
repetities.   
 
De vaste repetities vinden tot en met november en januari t/m 30 maart 
plaats iedere donderavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Pastorie van 
de H. Bartholomeuskerk, Voorstraat 111, in Poeldijk. Houd je van zingen en 
vind je het leuk om daarnaast eventueel ook te acteren? Ben je tussen de 
16 en 40 jaar? Kom dan vooral eens vrijblijvend kijken bij één van onze 
repetities!   
 
De kosten om deel te nemen aan het project zijn € 45,- en hierbij krijg je 
bladmuziek en muziek om ook thuis te kunnen oefenen. Voor meer 
informatie en/of vragen kun je terecht op onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/PopkoorFineTuning   
Of neem contact op via de mail: PopkoorFineTuning@gmail.com   
 
 
 

Groetjes, 

Susan 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/PopkoorFineTuning


Red het 

Sinterklaaslied…. 
 
Evenals voorgaande jaren gaan we alle kinderen van 
de groepen 1, 2, 3 en 4 oproepen om vooral naar het 
repetitielokaal in de Leuningjes te komen om daar het 
Sinterklaasrepertoire weer flink op te frissen en bij te 
spijkeren. 
 
Ook op de scholen zullen we nog aparte 
uitnodigingen ronddelen. 
De kinderen, en hun ouders, kunnen er dan niet meer 
omheen. 
Het leren van Sinterklaasliederen is heel erg 
belangrijk. 
We hopen van harte dat we een groot aantal kinderen 
kunnen verwelkomen. 
Op zondag 26 november gaan we onze geoefende liederen aan het grote 
publiek laten horen. Dit jaar opnieuw in de Aula van het ISW aan de 
Margrietlaan. Daar wordt een Sinterklaasmusical opgevoerd en wij gaan 
ervoor zorgen dat de Sinterklaasliederen door de hele school en door heel 
Poeldijk schallen.  
 

De Sint-oefen-bijeenkomsten zijn op 
woensdag  8, 15, en 22 november 
om 15.30 uur in het repetitielokaal. 
Juffrouw Ylette gaat dan, hopelijk 
samen met heel veel kinderen, de 
aller leukste Sinterklaasliederen 
leren. 
 
 
 

Namens de Kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 

 

 



Kinderkoor 
 

 
Als ik dit stukje schrijf hebben we nog één repetitie 
en dan is het herfstvakantie. Even een weekje vrij met het 
kinderkoor. Even een beetje vakantie houden is wel lekker 
enne... misschien gaan jullie wel echt op vakantie..... 
Als dat zo is…heel veel plezier en hopelijk is het lekker weer. Ook de 
kinderen die thuis blijven wens ik veel plezier.  
 
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen 
voor ons Dierendagoptreden. Ik ben heel blij dat er weer nieuwe kinderen 
bij zijn gekomen. We hebben weer een leuke groep en hopelijk komen er 
na de herfstvakantie nog weer wat kinderen bij. 
We zongen over een Drommedaris in een stapelbed, een Giraffe met een 
heeeeeele lang nek, over muggen, een verliefde stier en natuurlijk 
ontbraken ook de Katten uit Katwijk niet. 
 
Vonden jullie het ook zo leuk, de Beestenboel in de kerk vanwege 
Dierendag! We zongen tijdens de gebedsviering en na afloop mochten we 
onze allerleukste dierenliedjes laten horen. Met Melisande aan de piano 
wisten we zeker dat het allemaal goed zou komen.  
 

Er waren aardig wat vaders, moeders, opa’s 
en oma’s gekomen en er waren ook echte 
dieren en veel knuffels om te zegenen. Ze 
hebben allemaal naar onze leuke liedjes 
kunnen luisteren. 
Jazeker, degenen die niet kwamen luisteren 
hebben echt wat gemist. 

Maar niet getreurd, volgend jaar weer en....we zijn nog meer te beluisteren 
dit seizoen!!! 
 
Maar nu eerst herfstvakantie en daarna gaan we onze bezig houden met 
Sinterklaas en nog veel meer leuke dingen. 
 
Ik zie jullie weer. 
Tot woensdag! 
 

Namens de kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 



Koorfamilie en tenslotte…. 
 
 

We zijn aangekomen bij de laatste rubriek in ons 
Contactblad. Veel nieuws is er aan het papier 
toevertrouwd en voor elk wat wils. Elke koorgroep 
heeft zo zijn/haar specifieke “werkzaamheden”. 
Als je het blad en het rooster doorloopt kom je van 
allerlei activiteiten tegen. Van Sinterklaasfeest  tot 
Caeciliafeest. Van “gewone” weekendviering tot 

Westland Proms. Van Westland Passion tot Kerstmis. Themaviering 
“Nederlandse Meesters”, Requiem Gabriel Fauré.  
Een gevarieerd aanbod, zoals dat heet. 
 
In deze koorfamilie extra aandacht voor onze jubilarissen: We vieren een 
25 jarig lidmaatschap, driemaal een 40-jarig lidmaatschap en viermaal een 
50-jarig lidmaatschap. We hopen dan ook dat straks op het Caeciliafeest 
koorleden van alle leeftijden zullen aanhaken om deze zangers-jubilea mee 
te vieren. 345 jaar zangervaring is toch zeker een feestje waard. 
Alle koorleden vanaf 15 jaar zijn, samen met introducé,  uitgenodigd dit 
Caeciliafeest mee te vieren. We hopen van harte op een grote opkomst. 
 
Wat het ledenbestand betreft ook een update in deze koorfamilie: 
Reeds enige tijd missen we bij de sopranen Trudy van den Berg en Joke 
Daalman bij de activiteiten van  het Bartholomeuskoor. Duidelijk voor ons 
is, dat het geen onwil is, maar de activiteiten van het koor op het moment 
niet passen in de situatie thuis. Gelukkig hebben zowel Trudy als Joke 
aangegeven de draad na de Kerstperiode weer op te willen pakken. Joke 
probeert eveneens te komen zingen bij uitvaarten. Trudy en Joke. We 
verheugen ons nu alweer op jullie komst bij de sopranen! 
 
Andrea van den Berg en Rita van Elswijk hebben aangegeven een pauze te 
willen inlassen voor wat de activiteiten bij het Bartholomeuskoor betreft . 
Het zingen in het concertkoor en bij de Vrouwenschola geven hen 
momenteel de meeste voldoening en energie. Natuurlijk hopen we dat we 
jullie in de toekomst terugzien bij het Bartholomeuskoor.  
 
Beste mensen. De komende periode komen we elkaar weer veelvuldig 
tegen bij muzikale en niet muzikale activiteiten. 
 
Laten we er weer een mooie tijd van maken. 

Toos de Vreede 



Onze Jarigen 

 
 

Oktober 
 
13 - Sjef Noordermeer 
17 - Janny Dekker-van Zanten 
19 - Marcel Dekker 
21 - Leon Endhoven 
23 - Anita de Vreede 
24 - Toos de Vreede 

 
    November  
 

     1 - Cora Hoving-Wentzel  
  1 - Rico Kuiper 
  2 - Bert Wensveen 
  5 – Cees Zuidgeest 
  5 – Xantia Hilgerson 
  6 - Tischa Smit 
13 – Koos van Leeuwen 
16  - Pim van der Valk 
17 – Jolanda de Lange 
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 - Trudy van den Berg 
 2 - Jan Gardien 
 


