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Nieuws van de bestuurstafel  
 
 

Ik schrijf dit stukje de dag na de Caecilia-avond. Het 
was een zeer geslaagde avond waarin een mooie 
plaats was ingeruimd voor het eren van onze 
jubilarissen. Dat was bepaald geen klein groepje! 1 
x 25 jaar, 3 x 40 jaar en 4 x 50 jaar, samen goed 
voor 345 jaar zangervaring! Omdat we nog steeds 
geen voorzitter hebben voor onze vereniging (heeft 
iemand daar zin in? Kom gerust bij ons langs om 
daarover te praten hoor) hebben we als bestuur 

ervoor gekozen om het speechen voor deze formidabele zangers op te 
splitsen. Marcel had een mooie speech voor Marlène, Niek voor  Alie,  Leo 
en Melisande en Ben voor Rio, Elly, Bernadet en Toos. Zo gaf het ook wat 
dynamiek aan het geheel. 
De taartentafel zag er indrukwekkend uit, en waren prachtige, heerlijke 
taarten gebakken door onze leden, het leek wel “Heel Holland Bakt”, zo 
mooi! 
 
Om even een paar stapjes terug te doen: We hebben nogal wat bijzondere 
activiteiten achter de rug te weten: 
De thema-viering op 15 oktober, mooie muziek met een fijn aantal project-
leden en leden van Pius X; 
De eerste Westland Proms, mooie locatie, veel project-zangers, geweldige 
solisten, ons “eigen orkest”, super leuk en mooi, gevarieerd repertoire, 
geweldig succes!!! Gaan we zeker herhalen volgend jaar! 
Requiem van Fauré, in de Maria van Jessekerk in Delft met Petra 
Veenswijk. Was weer heerlijk en mooi, volle kerk, onze Trudy zong weer 
een prachtig Pie Jesu en er was een solist uit Delft die de bariton-solo’s 
zong. 
 
En dit alles vind dan plaats rondom alle “dagelijkse”  activiteiten van ons 
koor, dus we zijn lekker bezig. En de grote hap moet nog komen: Kerstmis! 
Daar gaan we de komende tijd met alle koorgroepen lekker mee aan de 
gang, bij Deo hoef je je niet te vervelen! 
Ik verheug me op de komende maand want al die mooie muzikale 
activiteiten, daar geniet ik van! Ik hoop u ook!!! 
Tot ziens op welke repetitie dan ook, 
 

Rita van Elswijk 



Lieve Mensen 
 
Het lijkt mij passend om mijn bijdrage dit keer te beginnen met het noemen 
en feliciteren van de jubilarissen: Marlène (25 jaar), Leo, Alie en Melisande 
(40 jaar) en Rio, Elly, Bernadet en Toos (50 jaar). Van harte gefeliciteerd 
voor zoveel jaren trouwe toewijding aan ons aller Deo Sacrum! Het is mede 
dankzij jullie dat er al zoveel jaren een hechte koorgroep als Deo Sacrum 
kan bestaan, want een vereniging kan niet zonder zulke trouwe leden. Heel 
hartelijk dank daarvoor! Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg 
dat we ontzettend blij zijn met jullie! 
 
Het is erg jammer dat de Missa Christus Rex van Andriessen dit jaar niet 
uitgevoerd kon worden. De koorbezetting was helaas onder het minimum. 
Het is erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, waarmee we 
een jarenlange traditie doorbroken lijken te hebben, maar het is mijns 
inziens toch een goede beslissing geweest. De Missa Festiva van 
Gretsjaninov die we ervoor in de plaats hebben gezongen, kreeg een mooie 
en gloedvolle uitvoering, waardoor we natuurlijk toch een mooie viering van 
het Hoogfeest van Christus Koning hebben kunnen maken. 
 
Hiermee is echter weer eens extra duidelijk geworden dat we actief ons 
best moeten doen om nieuwe, liefst ook jonge(re) zangers en zangeressen 
voor onze vereniging te interesseren. Dit alleen tegen elkaar te zeggen en 
hopen dat er spontaan zangers op het koor afkomen, helpt niet. Het 
allerbeste werkt het om mensen persoonlijk uit te nodigen om allereerst 
vrijblijvend repetities bij te wonen. Wat ook helpt is een gevoel van 
saamhorigheid en het besef dat we met elkáár de vereniging vormen. 
Onderlinge verbondenheid heeft een magnetische werking. Bovendien 
zullen we zo met elkaar ook tot mooi klinkende resultaten komen en dat 
heeft óók weer een magnetische werking! Twee vliegen in één klap dus. 
Blijf dus lief voor en respectvol naar elkaar. Onderlinge verdeeldheid en 
interne strijd is de weg naar de ondergang. 
 
Bij mijn Zoetermeers Mannenkoor geven we ieder jaar op een 
zaterdagmiddag in januari een zogenaamd snertconcert. Dat is een open 
repetitie met een pauze, waarin een kom eigengemaakte snert wordt 
aangeboden, gevolgd door een kort concert (van een half uur), waarin de 
aspirant leden die meegerepeteerd hebben in de open repetitie kunnen 
ervaren hoe het is om in zo'n koor te staan en mee te zingen. Die aspirant 
leden zijn allemaal gekomen op uitnodiging van de koorleden. Het kunnen 
vrienden zijn, maar ook familieleden, buren of andere bekenden. Misschien 
dat we dat, in een andere vorm, ook hier in Poeldijk kunnen realiseren? Wie 
goede ideeën heeft, mag het zeggen! 



 
In die geest van het aantrekken van nieuwe koorleden hebben we dus ook 
onze eerste Themaviering gestalte gegeven. Het lijkt alweer een flinke tijd 
geleden, de themaviering "Nederlandse Meesters", maar dat komt doordat 
er steeds zoveel gebeurt bij ons. Zelfs vlak voor de viering leek het nog een 
beetje spannend te worden, maar toen het moest gebeuren steeg iedereen 
boven zichzelf uit en is het een groot muzikaal feest geworden! Hartelijk 
dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt, in het bijzonder aan de 
musici van Pius X. We waren erg blij met jullie medewerking en hopen dat 
jullie er ook plezier aan beleefd hebben! 
De komende periode gaan we ons buigen over een volgende 
Themaviering. Er liggen alweer wat ideeën op tafel, maar als jullie ideeën 
hebben, schroom dan vooral niet om die met mij of een van de 
bestuursleden te delen. Blijf erom denken dat we het met elkáár moeten 
doen. 
 
En inmiddels ligt ook de 1e Westland Proms alweer achter ons. Hier even 
een korte terugblik. 
Het was een fantastische avond met een enthousiast publiek, dankzij een 
enthousiast orkest en twee enthousiaste koren, het Concertkoor Westland 
en het Zoetermeers Mannenkoor, en Francis van Broekhuizen die goed op 
dreef was en het publiek op ludieke wijze bij het programma wist te 
betrekken! Er werd veelvuldig gelachen, hetgeen zorgde voor een 
ontspannen en open sfeer, waardoor de muziek goed kon binnenkomen bij 
het publiek. Hebben jullie haar zondagavond jl. (26 november) misschien 
ook gezien bij "Maestro"?? 
Op de weg naar dit concert toe heeft u zich als deelnemer misschien wel 
eens afgevraagd: wat moet dit allemaal gaan worden? Maar het resultaat 
mocht er gelukkig toch zeker zijn, getuige de vele positieve reacties. We 
zitten dus op het goede spoor. Daarom zijn we nu meteen aan de slag 
gegaan met plannen voor de 2e Westland Proms! 
Was je erbij? Enorm bedankt voor je inzet en je enthousiasme en hopelijk 
tot de volgende editie! 
Was je er niet bij? Dan heb je echt wat gemist. Ik zou dan zeggen, pak je 
kans en zorg dat je er de volgende keer ook bij bent! 
We houden jullie op de hoogte van de vervolgplannen! 
 
In Delft hebben we wederom mogen zingen bij het Allerzielenconcert in de 
Maria van Jessekerk met Petra Veenswijk achter het orgel. Helaas verliep 
het in de aanloop naar dat concert toe nogal stroef, met name doordat we 
met maar 2(!) bassen begonnen! Dat was wel even schrikken. Nog tot een 
week voor het concert heb ik me nog afgevraagd of het goed zou gaan 
komen, maar gelukkig is het op het laatste moment toch nog gelukt om 



voldoende mankrachten bij de bassen te mobiliseren. Het concert is 
daardoor uiteindelijk gelukkig toch nog goed geslaagd. 
Ik hoop echter van harte dat het in de toekomst niet weer zo hoeft te 
verlopen. Dat is niet goed voor de saamhorigheid en niet goed voor de 
gemoedsrust. 
Volgend jaar mogen we gelukkig weer aantreden. Daarvoor zijn we al 
plannen aan het maken om een geheel nieuw Requiem ten gehore te 
brengen. We zullen jullie ook hiervan op de hoogte houden en hopen dat 
jullie te zijner tijd de repetitiedata en concertdatum in jullie agenda willen 
reserveren. 
 
Ook willen we weer een samenwerking aangaan met Deo Sacrum Delft om 
weer een mis voor mannenkoor uit te gaan voeren in twee vieringen, een in 
Delft en uiteraard een in Poeldijk. 
 
Maar nu eerst op naar Kerstmis! 
Naast de Nachtmis en de vieringen op Oudejaarsochtend (inderdaad niet 's 
avonds dit jaar) en Nieuwjaarsochtend, bereiden we ons natuurlijk weer 
voor op het hoogtepunt van de Kerstperiode, de Hoogmis op Kerstmorgen. 
Zoals jullie weten zingen we dit jaar wederom de mis in Bes groot van 
Hummel. Daar is bewust voor gekozen, omdat het vorig jaar veel werk is 
geweest om deze nieuwe mis in te studeren. We wilden ervoor zorgen dat 
deze mis niet te ver zou wegzakken én iedereen de gelegenheid geven om 
deze mis met een groter zelfvertrouwen te kunnen zingen. Ik vind dat je op 
de repetities nu al goed merkt dat we kunnen voortbouwen op de ervaring 
van vorig jaar, waardoor de uitvoering straks een toegevoegde waarde zal 
kunnen hebben ten opzichte van vorig jaar.  
Samen met de muziekcommissie is de rest van het programma 
samengesteld. Dit jaar zit er een leuk nieuw werk van John Rutter bij: de 
Christmas Lullaby. Een lieflijk en heel toegankelijk kerstmotet waar zowel 
koorleden als straks de kerkgangers van zullen smullen! 
Verder zingen we o.a. Schönstes Kindlein en John Rutter's Star Carol. 
Natuurlijk zingen we ook weer het Transeamus en de nodige 
samenzangliederen, waaronder nu ook  Maria die zoude naar Bethlehem 
gaan. 
 
Ik wil mijn stukje dit keer graag afsluiten met een hartverwarmend 
verhaaltje. 
 
Een mooi klein meisje had twee appels in beide handen. 
Haar moeder kwam binnen en vroeg met een glimlach zachtjes aan haar 
dochtertje: 
"Mijn liefje, kun je mama een van je twee appels geven?" 



Het meisje keek een paar seconden naar haar moeder op en nam toen 
plotseling een hap van beide appels. 
De moeder voelde haar glimlach bevriezen. Ze probeerde hard om haar 
teleurstelling te verbergen. 
Toen gaf het meisje een van haar gebeten appels aan haar moeder en zei: 
"Mama, alsjeblieft. Deze is zoeter." 
 
Het maakt niet uit wie je bent, hoe ervaren je bent of hoe goed 
geïnformeerd je denkt dat je bent: denk voor je oordeelt. Geef anderen de 
gelegenheid zichzelf te verklaren. Wat je ziet is misschien niet de realiteit. 
Degenen die graag de rekening willen betalen, doen dat misschien niet 
omdat ze veel geld hebben maar omdat ze vriendschap boven geld 
waarderen. 
Degenen die het initiatief op het werk nemen, doen dat misschien niet 
omdat ze dom zijn, maar omdat ze het begrip verantwoordelijkheid beter 
begrijpen. 
Degenen die zich als eerst na een gevecht verontschuldigen, doen dat 
misschien niet omdat ze verkeerd waren, maar omdat ze de band met de 
mensen om hen heen waarderen. 
Degenen die bereid zijn om je te helpen, doen dat misschien niet omdat ze 
je iets verschuldigd zijn, maar omdat ze je als een echte vriend zien. 
Degenen die je vaak teksten of chatten, doen dat misschien niet omdat ze 
niets beter te doen hebben, maar omdat je in hun gedachten bent. 
Degenen die de tijd nemen om met je te praten, zijn misschien niet 
werkeloos of minder druk, maar ze kennen het belang van het onderhouden 
van contact. 
 
Ik wens jullie allemaal een periode van hoopvolle en vertrouwenvolle 
verwachting, een mooi en van geluk stralend kerstfeest, en alvast een 
tintelend, sprankelend en vreugdevol nieuwjaar toe! 
 

Met een hartegroet, 

 

Steven 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
De eerste Westland Proms………… 

 
Was een groot succes!!!!!  
Velen genieten nu nog na van de fantastische avond die we met 
elkaar hebben beleefd. We waren eigenlijk snel uitverkocht en 
mensen wilden op de wachtlijst.  
Vele bezoekers zeiden en zeggen: Wanneer weer?  
We zijn van plan om in 2018 een tweede Westland Proms te 
organiseren. Daar komt weer het nodige bij kijken maar we gaan er 
weer voor met zijn allen. Nadere berichten volgen. 
 
We willen in ieder geval op dinsdag 9 januari bij elkaar komen met 
de koorgroep van de eerste Westland Proms om het nieuwe jaar in 
te luiden en met een hapje en drankje terug te blikken op onze 
eerste proms.  
En tegen die tijd is er ongetwijfeld meer bekend over ons programma 
2018 en 2019. 
 
We houden jullie op de hoogte!  
 

Namens de Commissie 

Mirjam Halverhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 
 
We mogen terugkijken op een geslaagd Caeciliafeest jl. zaterdag.  
Dit jaar met wel 8 jubilarissen die werden onderscheiden met de 
verschillende bijpassende versierselen van de Gregoriusvereniging. 
De 50 jarige jubilarissen werden na de viering van zondag 26 
november nog eens extra in het zonnetje gezet met een 
herinneringsbeeldje van de Bartholomeusparochie. 
Een leuke herinnering aan het 50 jarig lidmaatschap en de inzet in 
de kerk wat voorheen werd gewaardeerd met een Pro Ecclesia. Ook 
Piet van Marrewijk kreeg na 52 jaar lidmaatschap en inzet dit 
herinneringsbeeldje. 
 
We hebben nog een goede maand te gaan naar Kerstmis met alle 
drukte van dien. 
Volg het repetitieschema, dan gaat het allemaal  weer lukken.  
De kerstloterij is nog in volle gang en we hopen dat het weer een 
succes wordt. Dan kan de penningmeester met een gerust hart het 
nieuwe jaar in. Uiteraard met dank aan Aad van Nierop die wederom 
de organisatie op zich heeft genomen.  
 
Op 5 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie in ons koorlokaal.  
Iedereen is van harte welkom om te klinken op het nieuwe jaar 2018. 
Afgelopen maand is de sfeerverlichting in ons lokaal gerepareerd en 
kunnen we alle lampen weer branden en dimmen. Met dank aan het 
onderhoudsteam. 
Als ze weer net zolang branden als ze voor dit onderhoud gedaan 
hebben, blijft de Leuningjes nog wel een tijdje staan. 
Iedereen een fijne decembermaand gewenst met veel zangplezier. 
 

 

Namens de Bartholomeus Commissie 

Geert de Vreede 



Kerstmis 2017 

 
 

Als ik deze bijdrage voor ons Contactblad schrijf 
hebben we net het Kerkelijk jaar afgesloten en 
staan we voor de 1

e
 Zondag van de Advent.  

Een compacte Adventsperiode dit jaar, slechts 
22 dagen en dan vieren we het Hoogfeest van 
Kerstmis. 
Een periode met veel muzikale activiteiten 
voor de vereniging. Alle koorgroepen hebben 
zo hun eigen programma en activiteiten. 
     
Kamerkoor Couleur Vocale verzorgt een viertal 

optredens. Zondag 10 december, Woensdag 13 december, Zaterdag 16 
december en zondag 17 december..... een indrukwekkende lijst... 
U leest erover in hun eigen bijdrage verderop in dit contactblad. Er is door 
het kamerkoor een zeer afwisselend programma ingestudeerd. 
Van harte aanbevolen dus om één of meerdere van hun uitvoeringen als 
gast en bezoeker aanwezig te zijn.  
 
Popkoor  Fine Tuning heeft het spits afgebeten door een optreden te 
verzorgen bij de Winterfair in de Bartholomeuskerk vrijdag jl. Op hun 
programma staat nog de Jongerenviering op Kerstavond (aanvang 20.30 
uur!) en ze zijn te beluisteren bij de Jumbo in Poeldijk als u uw kerstinkopen 
aan het doen bent op zaterdag 16 december.   
 
Op Kerstavond zingen de Kinderen tijdens de Gezinsviering om 18.30 uur. 
Ook dit jaar weer samen met het School-Kerst-Koor. 
 
Het Bartholomeuskoor heeft ook een aardig programma van vieringen. 
Op Kerstavond zingen de dames en heren tijdens de Nachtmis (aanvang 
23.00 uur). We hopen uiteraard op een sfeervolle, goed bezette viering en 
nodigen u van harte uit om in grote getale aanwezig te zijn.   
    
Hoogtepunt van het Muzikale Kerstfeest is de Hoogmis op Kerstmorgen 
met uitvoering van de Mis in Bes opus 77 van Johann Nepomuk Hummel 
door het Bartholomeuskoor, leden van het Concertkoor en de overige 
Projectdeelnemers met medewerking van het Delphi Consort en Wim van 
Herk aan het orgel. Natuurlijk klinken er ook feestelijke motetten en is er 
gelegenheid voor samenzang, 
 
 



De Oudejaarsviering is dit jaar een beetje anders dan anders.  
Reeds een grote reeks van jaren zijn we gewend om tijdens een 
avondviering om 19.00 uur het jaar muzikaal uit te luiden in een feestelijke 
viering. 
 
Feestelijk uitluiden doen we het jaar 2017 zeker.  
Echter, niet ’s avonds om 19.00 uur maar op de reguliere tijd van de 
zondagochtend om 11.00 uur. 
We hopen van harte dat u er allen bij bent. 
Voor degenen die de avondviering in het verleden moesten missen omdat 
Oudjaarsavond elders gevierd werd hopelijk de gelegenheid om er dit jaar 
bij te zijn. 
 
Bij de Kerstcyclus hoort ook een beetje de viering op Nieuwjaarsmorgen. 

Bij de overgang naar het nieuwe jaar verandert ook 
weer de tijd van de zondagochtendviering. 
In 2018 is deze om 09.30 uur, dus ook de eerste 
viering van het jaar start om 9.30 uur. 
Hopelijk bent u wakker en bij stem om het nieuwe jaar 
goed te beginnen. Welkom.... 
 
Tijdens de viering van Drie Koningen, op zondag 7 

januari om 09.30 uur zingen we enkele delen uit de Mis van Hummel en 
natuurlijk klinken er dan ook feestelijke Kerstmotetten. 
We hopen van harte dat we met een representatief koor deze reprise 
kunnen doen en nodigen bij deze naast de dames en heren van het 
Bartholomeuskoor ook de leden van het Concertkoor en de 
Projectdeelnemers uit die tijdens de Hoogmis op Kerstmorgen zongen. 
Van harte aanbevolen.  
 
Ik wens u van harte een fijne voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis 
toe. 
We zien elkaar 
 
 
 

Toos de Vreede 

 

 



 

Nieuws van  

Couleur Vocaal  
 
 
De decembermaand dient zich met rasse schreden aan. En u, een fervent 
muziekliefhebber bent mogelijk nog zoekende naar een uniek of juist meer 
traditioneel Kerstconcert. In beide gevallen bent u bij Kamerkoor Couleur 
Vocale aan het juiste adres. 
 
Onder leiding van Steven van Wieren geeft het kamerkoor en haar 
projectleden op zondagmiddag 10 december om 15.00 uur een 
Kerstconcert in de Uniekerk te ’s-Gravenzande. In samenwerking met Alex 
Wijnhorst - gitaar, Nicolien van Deursen - dwarsfluit, brengen wij u een 
mooi muzikaal programma met Engels, Duits en Spaanse kerstliederen. 
Buiten deze werken zal er deze middag ook ruimte zijn voor samenzang. 
 
Op woensdagavond 13 december zijn wij door Probusclub Westland Mixed 
uitgenodigd om in buurtcentrum “Open Huis” te Heenweg een besloten 
Kerstoptreden te verzorgen. 
 
Van het traditionele repertoire maken wij op zaterdagavond 16 december 
om 20.15 uur de sprong naar een zeer temperamentvol, bruisend én 
meeslepend repertoire. In evenementenlocatie Hemelsblauw te 
Honselersdijk voeren wij, in samenwerking met solist Jorge Martina en 
Ensemble del Sur het ‘Navidad Nuestra’ van Ariel Ramírez uit. Het Navidad 
Nuestra is een muzikale verbeelding van de geboorte van Jezus, waarin 
Ramírez virtuoos gebruik maakt van intrigerende ritmes en melodieën uit de 
volksmuziek van Argentinië. Naast deze unieke kerstcantate zal een aantal 
bekende en minder bekende Villancicos (Kerstliederen) uit het Spaanse 
taalgebied worden uitgevoerd.  

 
Zolang de voorraad strekt zijn de toegangskaarten (à €12,50) zowel 
bij de koorleden als aan de deur verkrijgbaar. Daarnaast bieden wij 
u ook de mogelijkheid om de toegangskaarten per e-mail 
kamerkoorcouleurvocale@outlook.com te reserveren.  

 
Op zondagmiddag 17 december sluiten wij onze concertreeks af met een 
besloten kerstbijeenkomst bij het KBO te Poeldijk.  
 
Wij zien er naar uit om u te verwelkomen bij één of wellicht bij meerdere 
Kerstconcerten van ons Kamerkoor.  



ROOSTER 
 

 
 
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 22u) 

 
Zaterdag  2  december 
 
►►► 13.45 uur - We verwachten jullie bij de hoofdingang van de  
   Terwebloem waar we vanaf 14.00 uur het  
   Sinterklaasfeest meevieren. 
   (einde 15.00 uur) 
 
   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 
 
Maandag  4  december 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  5  december    
   Geen bijeenkomsten  
   vanwege Sinterklaasfeest. (zie 6 december) 
 
Woensdag  6  december 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 



vervolg 
Woensdag  6  december 
 
►►► 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
►►► 20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Donderdag  7  december   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  8  december 
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einden 20.45 uur). We repeteren Palestrina,  
     Kerstnacht en Oud en Nieuw. 
   21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor 
     We repeteren voor de Mis van Lotti (einde 22u) 

 
Zaterdag  9  december 
 
   19.00 uur - Geen viering. 
 
Zondag  10  december  2

e
 Zondag van de Advent 

 
 11.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Studentenmesse van A.  
   Lotti. 
 
 15.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale: 
   Kerstconcert in de UNIE kerk in  
   ’s Gravenzande. 
    
Maandag  11  december 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  12  december    
    
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 



Woensdag  13  december  Vandaag moeten alle spullen van de  
   Kerstloterij ingeleverd zijn. 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
 19.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale: Optreden bij  
   Probusclub Westland Mixed in Partycentrum  
   "Open Huis", Hyacinthstraat 24 in 's  
   Gravenzande (Heenweg)  
 
Donderdag  14  december   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  15  december 
 
 16.00 uur - Trekking Kerstloterij Stichting Vrienden 
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.  
   We repeteren voor het weekend (Palestrina)  
   en voor Advent, Nachtmis en Oud- en  
   Nieuwjaar. (Einde 22.00 uur) 

 
Zaterdag  16  december 
 
   11.00 uur - Prijsuitreiking Kerstloterij Stg. Vrienden 
     In het repetitielokaal (einde 12.00 uur) 
    
   17.00 uur  - Kamerkoor Couleur Vocale 
     Generale Repetitie – Hemelsbaluw. 
 
   19.00 uur - Viering met cantor. 
 
   20.15 uur - Kamerkoor Couleur Vocale 
     Kerstconcert met uitvoering van “Navidad  
     Nuestra” van Ariel Ramirez en Kerstliederen uit  
     Spaans taalgebied Villancicos in  
     “Hemelsblauw”, Poeldijksepad 1a 
     Van harte aanbevolen! 
 
 
 



Zondag  17  december  3
e
 Zondag van de Advent 

 
 11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens viering de Missa Brevis van G.P. da  
   Palestrina.  
   De Vrouwenschola zingt het Gregoriaans. 
 
.  14.00 uur - Kamerkoor Couleur Vocale: 
   Optreden bij de Kerstviering van de KBO in het  
   ISW (Margrietlaan) 
 
Maandag  18  december 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  19  december    
    
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  20  december 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  21  december  
  
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor en de kinderen van het 
   School-Kerst-Koor in de kerk. (einde 17.15 uur) 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 
Vrijdag  22  december 
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.  
   We repeteren voor het weekend, voor de 
   Nachtmis en voor Oud- en Nieuwjaar.(Einde  
   22.00 uur) 

 
 
 
 



Zaterdag  23  december   
 
►►►► 10.00 uur - GENERALE REPETITIE voor de Hoogmis  
   met orkest in de kerk. Dames en heren  
   Bartholomeuskoor - Concertkoor én  
   Projectzangers (einde 13.00 uur) 
  
   19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering. 
     We vieren de 4

e
 Zondag van de Advent 

 
Zondag  24  december 
 
   Geen ochtendviering. 
 
 18.00 uur - Het kinderkoor en de kinderen van het  
   School-Kerst-Koor in de kerk aanwezig voor de  
   Gezinsviering [aanvang viering 18.30 uur]  
  
 20.00 uur - Fine Tuning in de kerk aanwezig voor  
   medewerking aan de jongerenviering  
   (aanvang 20.30 uur) 
 
 22.45 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor in uniform  
   (zwart/wit) in de kerk aanwezig voor de  
   Nachtmis. (aanvang 23.00 uur).  

    

Maandag  25  december    Hoogfeest van Kerstmis 
 

 09.50 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor - 
Concertkoor én Projectzangers in uniform in de 
kerk aanwezig voor de Hoogmis (dames: 
feestelijk zwart [voor de rode sjaal wordt 
gezorgd] heren:  zwart kostuum en wit 
overhemd met zwarte strik) [Inzingen dames in  

   parochiezaal en heren in de sacristie] 
   We zingen m.m.v. het Delphi Consort en  
   organist Wim van Herk o.a. de Mis in Bes  
   Opus 77  van Johann Nepomuk Hummel 
   De Vrouwenschola zingt het  
   gregoriaans. (aanvang viering 10.30 uur)  
   We zingen motetten vanaf ong. 10.15 uur) 
 
 



Zalig Kerstfeest - Zalig Kerstfeest 
 
Dinsdag  26  december  Tweede Kerstdag / H. Stefanus 
 
 11.00 uur - Kindje Wiegen in de Bartholomeuskerk 
   De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 die hebben  
   geoefend met de Kerstliederen worden  
   om 10.45 uur in de kerk verwacht. Ook oudere  
   kinderen die het leuk vinden zijn van harte  
   uitgenodigd. 
 
Woensdag  27  december  ) 
Donderdag 28 december  )  Geen bijeenkomsten 
Vrijdag 29 december  ) 
Zaterdag  30  december  ) 
    
 
Zondag  31  december Oudjaar 
 

 11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de Oudejaarsviering.  

   Een feestelijke viering bij het afscheid van  
   2017. Komt allen nog een keer tezamen !!! 
 

 
 

2018  2018  2018  2018  2018  2018   
ZALIG NIEUWJAAR 

 
 
Maandag  1  januari  Nieuwjaar 
 
►►► 09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering.  
   We zingen nogmaals onze Kerstmotetten 
 
 
Dinsdag  2  januari  )   
Woensdag  3  januari  )  Geen bijeenkomsten 
Donderdag  4  januari  )   



Vrijdag  5  januari   
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren  
   Bartholomeuskoor en  
   Projectzangers.. 
 
 20.45 uur - Nieuwjaarsborrel in het  
   Repetitielokaal voor alle  
   koorleden vanaf 15 jaar, ereleden  
   en leden van verdienste met introducé 
 
Zaterdag  6  januari   
 
 13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw) 
   Helpers en helpsters, hartelijk welkom. 
   We starten bij De Leuningjes. 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  7  januari  Openbaring des Heren (Drie Koningen) 
 
   09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor en  
     Projectzangers zingen  
     tijdens de viering delen uit de Mis van Hummel. 
 
   >>>>>  Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
     Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<< 
 
Maandag  8  januari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  9  januari     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Bijeenkomst project Westland Proms  
 
Woensdag  10  januari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 



Donderdag  11  januari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  12  januari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     Liturgisch koor Cantate Domino en  
     projectzangers. We repeteren in de kerk. 
   
Zaterdag  13  januari 
 
 19.00 uur - Tijdens de viering zingen we de Missa Te  
   Deum Laudamus van Hendrik Andriessen  
   samen met Liturgische Koor Cantate Domino  
   en Project deelnemers vanwege het 60-jarig  
   jubileum van Jos Vranken als Toonkunstenaar. 
 
Zondag  14  januari 
 
   09.30 uur -  Viering met cantor. 

 

 

Jos Vranken  
60 jaar toonkunstenaar 

 
Op zaterdagavond 13 januari tijdens de viering van 19.00 uur vieren we in 
onze kerk het 60-jarig toonkunstenaarschap van Jos Vranken. 
Samen met Liturgisch Koor Cantate Domino en hopelijk een groot aantal 
zangers en zangeressen die ooit deze Mis gezongen hebben zullen we 
tijdens deze feestelijke viering o.a. de Missa Te Deum Laudamus uitvoeren. 
Ook het dubbel kwartet van Pius X zal medewerking verlenen. 
Steven verzorgt de orgelpartij. 
De muzikale leiding is in handen van de jubilaris. 
Nadere mededelingen volgen over de mail. 
Houdt u vast rekening met de gezamenlijke repetitie op vrijdagavond 12 
januari om 19.30 uur in de kerk. 

 

Toos de Vreede 



 

Uitnodiging 

Nieuwjaarsborrel 

 

Voor alle leden met introducé 
 

Vrijdag 5 januari 

20.45 uur 

Repetitielokaal 

Deo Sacrum 

 
 

 

 

 

 
 

 



Kerstloterij  
 
 
Als het goed is heeft u de enveloppe met loten uitgereikt gekregen. 
Onderstaand zetten we nog even de spelregels op een rijtje hoe de loterij 
werkt: 
 
- Elk koorlid krijgt 8 boekjes met loten. Echtparen/jeugdgezinnen een  
 aangepast aantal.  
- Elk boekje bevat 5 loten à € 2,-- Totaal 8 boekjes à € 10,-- = € 80,-- 
- Totaal zijn er 4500 loten uitgegeven, dus 900 boekjes van 5 loten. 
- Tijdens de verkoopperiode zijn extra boekjes steeds op de repetities  
 verkrijgbaar. Ook kunnen extra boekjes telefonisch worden aangevraagd  
 en worden ook thuisbezorgd.  
 Ook het afrekenen en inleveren van de niet verkochte loten kan altijd op  
 de repetities.                            
- Er worden vooraf geen prijzen toegekend ter stimulering van de verkoop  
 van de loten.  
 
Top verkopers worden later op gepaste wijze beloond voor hun inzet.  De 
stand van zaken worden op de repetities steeds  onder de aandacht 
gebracht. Voor wat betreft de registratie van de gelopen straten van 
Poeldijk, wordt er voor de uitgifte van de loten de mogelijkheid geboden aan 
te geven of er door een koorlid wordt gelopen en welke stra(a)t(en). 
Hiervoor zijn op de repetitie avonden lijsten beschikbaar, waarop dit kan 
worden aangegeven. Indien straten reeds zijn vastgelegd, kan er uiteraard 
tussen koorleden overlegd worden wie wat gaat doen. Op deze wijze 
kunnen we vaststellen of er straten worden overgeslagen. De dames van 
de Commissie Bartholomeuskoor leggen de registratie van de gelopen 
straten vast op de lijsten. 
 
-  Uiterlijk woensdag 13 december a.s. moeten de enveloppen met 

onverkochte én het geld van  de verkochte loten ingeleverd zijn. Wilt U 
er wel voor zorgen, dat alles inderdaad deze dag in ons bezit is. Dit 
scheelt enorm veel in de administratieve afwikkeling. Indien U echt geen 
mogelijkheid ziet nog meer loten te verkopen, wacht U a.u.b. niet tot het 
laatste moment om de niet verkochte loten in te leveren. Alleen 
afgerekende loten doen mee.  

- De trekking van de loterij is  vrijdag 15 december om 16.00 uur door  
 notaris mevrouw Mr. J.W.A.P. Michels te Naaldwijk.  
 De prijsuitreiking is op zaterdagmorgen 16 december van 11.00  tot  
 12.00 uur in het repetitielokaal. 
- Voor verdere vragen over de loterij kunt U daarvoor terecht bij Aad van  



 Nierop. Hij heeft de coördinatie van de loterij op zich genomen. Zijn  
 telefoonnummer is 0174-246932 en 06-51414465. Zijn emailadres:  
 aavnierop@caiway.nl  

In voorkomende gevallen, wordt hij vervangen door Martien van Ruyven 
tel.0174-247096 

 
Uiteraard hebben wij uw inzet en hulp nodig om deze Kerstloterij te laten 
slagen.. 
De Stichting wil het graag lang volhouden om de muzikale activiteiten van 
de vereniging te ondersteunen. De opbrengst van de loterij is nodig om het 
doen van deze bijdrage te kunnen volhouden in de toekomst. Mogen we op 
uw enthousiast medewerking rekenen?!  
 
Heel veel succes met de verkoop! 
 

Namens de Stichting Vrienden 

Toos de Vreede 
 

Oud Papier…..!!! 

U kunt ook nog steeds…..: 
 
 

** uw oud papier naar onze container aan de Monsterseweg brengen (van 
harte aanbevolen!); 

**Op zaterdagmiddag 6 januari wordt het 
oud papier  
weer opgehaald bij de flats en 
appartementen in Poeldijk die geen blauwe 
containers hebben. Extra handjes om 
hierbij te helpen zijn van harte welkom; 
 
** 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 nieuw jaar......... Nieuwe Kansen 
 
Een avondje lopen bespaart de kosten van de sportschool  

mailto:aavnierop@caiway.nl
mailto:zangkoren@deosacrum.nl


Protocollen 
 

Wie niet hoteldebotel wil raken in de hectische voortgang naar zo’n 1
e
 

Westland Proms, met zijn extra repetities en een generale repetitie kan zich 
maar het beste vasthouden aan praktische voor zichzelf opgestelde 
protocollen.  Omdat enige dwangmatigheid mij niet vreemd is heb ik deze 
protocollen ook nog eens met een hoofdletter voor mijzelf moeten 
opschrijven. Zo’n protocol luidt bijvoorbeeld en dit omdat de uitvoering van 
de 1

e
 Westland Proms op zaterdagavond zou  plaats vinden: DOE DE 

ZATERDAGSE BOODSCHAPPEN OP VRIJDAG, ZODAT JE ’S AVONDS 
NIET UITGETELD OP HET PODIUM STAAT.  Daarom liet ik op 
vrijdagmiddag een grote rode kool in mijn winkelwagentje glijden. Met de 
nodige rijst, appelen, uien en specerijen bereidde ik een smakelijke massa, 
waar wij zowel de vrijdagavond evenals de zaterdagavond van konden 
eten.  Wat over was werd overgeheveld in lege, opgespaarde  boterkuipjes 
van het merk Becel Light en verdween in de diepvries. 
 
Onze zoon, type klerenkast, een liefhebber van rode kool én Ado Den Haag 
zou zaterdagavond ook van de partij zijn en het strijdlied van Ado, dat die 
avond uit zou spelen tegen VVV Venlo, verruilen voor ‘Also sprach 
Zarathustra’ van Richard Strauss. VOOR ÉÉN KEER DAN!!! 
 
Nog zo’n protocol luidt: SCHAF DE KLEDING DIE JE TIJDENS DE 1

e
 

WESTLAND PROMS WILT DRAGEN OP TIJD AAN.  In de loop van 15 
jaar is de exclusiviteit  van mijn witte koorblouse naar grote hoogte 
gestegen. Van V & D naar Sanne W naar Winkeler.                                                                                     
Mijn eerste witte blouse kocht ik bij V & D en die zou mij heel goed gestaan 
hebben achter de toonbank van de Keurslager. Alleen het logo ontbrak nog. 
Er was geen liever of lover aan.  Als reactie daarop kocht ik een witte 
blouse bij Sanne W met kwikken en strikken. Die blouse heb ik na vijf jaar 
doorgesluisd naar het Leger des Heils. Dus, nu loopt iemand met een 
uitgesleten bekkie uit de gelederen van het Leger des Heils in mijn blouse 
met kwikken en strikken dope te scoren in een achteraf straatje in 
Amsterdam.  De blouse die ik aanschafte bij Winkeler valt onder het 
volgende protocol en dat luidt: INSPECTEER DE TIJDENS DE 1

e
 

WESTLAND PROMS TE DRAGEN KLEDING TIJDIG OP 
ONREGELMATIGHEDEN. Dus haastte ik mij na de generale repetitie naar 
boven om met behulp van meerdere spiegels de bij Winkeler aangeschafte 
blouse op de rug te controleren. Tot mijn grote schrik ontdekte ik op de 
linkerschouder een grote ronde kring. In eerste instantie dacht ik aan een 
uit de hand gelopen tekenbeet, maar bij nadere inspectie bleek het een op 
de binnenkant van de stof aangebracht etiket, dat ik voorzichtig los 



scheurde. Het etiket bleek een certificaat van echtheid, Op mijn blouse 
bleken echte Swarovski kristallen te zijn aangebracht. En inderdaad bij de 
hals-split aan de voorkant glinsterde een rijtje antracietkleurige steentjes. 
Met mijn gouden ketting en dito oorbellen met diamantjes zou dat letterlijk 
een schitterend plaatje opleveren.  Maar dan moest ik wel de aan elk 
vrouwelijk koorlid uitgereikte shawl op een speciale manier dragen.  
Namelijk de shawl om mijn hals draperen, de uiteinden onder beide oksels 
naar achteren werken en mijn man de beide uiteinden met een stevige 
knoop op de rug te laten vastbinden. 
 
Van het concert heb ik weinig meegekregen. Mijn aandacht lag meer bij de 
observatie van diegenen die aan weerszijden van mij stonden. Het koorlid 
aan mijn linkerzijde, die van de speculaaspoppen, bleek tijdens de generale 
repetitie  al in een ietwat lacherige stemming te zijn. Vooral toen bekend 
gemaakt werd dat de koorleden tijdens het laatste lied van links naar rechts 
mochten meedeinen, ging ze bijna uit haar dak. Ik raadde haar dan ook aan 
geen drank te consumeren  tijdens het etentje  bij een collega van een 
vriendin in Poeldijk.  Gierend van de lach stak ze een vinger op. 
Eén wijntje kon ze wel hebben vond ze.  Ook haar bladmuziek baarde mij 
zorgen.  Bij een naderende fuga krioelde het van de groene ovaaltjes met 
kriebelige pootjes. Het bleek haar aanduiding voor de ‘kikker in de keel’ te 
zijn.  Naast haar stoel stonden dan ook een aantal flesjes water.                                                                                                                                                  
De bladmuziek van de collega aan mijn rechterzijde was smetteloos wit. Zij 
was absoluut tegen gekriebelde aantekeningen op bladmuziek en 
meedeinen op muziek was niet haar ding. Daar deed ze niet aan mee. De 
klap van links zou ik dus in mijn eentje moeten opvangen. 
 
Thuis gekomen was ik moe van al die observaties en ik verwisselde snel 
mijn koorkleding voor een spijkerbroek, grijze werksokken en een 
fleecevest en liet ik mij door mijn man een rum-cola inschen-ken.  België 2 
zond een thriller uit.  Maar eigenlijk moest ik nog een laatste protocol 
uitvoeren en dat luidde: BERG DE SIERADEN DIE GEDRAGEN ZIJN 
TIJDENS DE 1

e
 WESTLAND PROMS ZORGVULDIG OP IN DE KLUIS.  

Maar daar had ik helemaal geen zin in, want dan moest ik een zware 
fauteuil verslepen om een luik in de vloer te openen. Ik zou achteruit 
moeten afdalen in de kruipruimte met een zaklantaarn en  op  handen en 
voeten op zoek gaan naar de kluis en daar lag dan nog een hond voor. 
Natuurlijk zou ik dat laatste protocol uitvoeren. Maar straks, nu even niet…. 
 

Gemma van der Sande  

 



Hallo allemaal, 
 
 
Zo, het eerste kerstoptreden zit er alweer op voor 
Fine Tuning en dat al in november! 
Want op vrijdag 24 november was de Winterfair in de 
Bartholomeuskerk waar wij een optreden mochten 
verzorgen. Helaas stonden we maar met zeven 
zingende leden, maar we hebben de longen uit ons lijf gezongen en 
volgens de toehoorders klonk het goed.  
 
Mocht je ons gemist hebben, op zaterdag 16 december zingen wij in de 
Jumbo in Poeldijk weer een groot deel van ons Kerstrepertoire. Kom je ook 
gezellig langs om je boodschappen te doen en naar ons te luisteren ? Je 
kunt dan meedeinen op “Last Christmas”, “All I want for Christmas”, “Feliz 
Navidad” en nog vele anderen. We zullen er rond het middaguur staan. 
 
Het laatste optreden van 2017 zal, zoals gebruikelijk, tijdens de 
jongerenviering op zondagavond (Kerstavond) 24 december zijn. Maar let 
op ! Dit jaar is deze viering een half uur eerder dan anders, namelijk om 
20.30 uur. Net als andere jaren zullen wij de viering muzikaal begeleiden 
met onze Kerstliederen.  
 
Daarna hebben we even 2 weken vakantie en zullen we weer volop verder 
gaan met de repetities voor de Westland Passion!  
Zangers en zangeressen hiervoor zijn nog steeds welkom. 
  
 
 
 

Groetjes, 

Marlène 

 

 

 
 



Kinderkoor en 

Redt het 

Sinterklaaslied…. 
 

 
De Sinterklaasmusical, afgelopen zondag, was weer geslaagd. 

Dankzij de enthousiast medewerking van weer heel veel 
kinderen kon Sint tevreden zijn over de kwaliteit van de 
uitvoering van de Sintliederen. 
Voor de allerkleinsten was het best nog een beetje 

spannend, maar dat mag. Jullie hebben het fantastische 
gedaan. Ook natuurlijk de complimenten voor Juffrouw Ylette 
en voor Melisande die op de piano begeleidde. 
 

Op zaterdagmiddag 2 december gaan we met de kinderen 
van de actie Red het Sinterklaaslied een Sintoptreden verzorgen in de 
Terwebloem. We zingen daar vanaf ongeveer 14.00 uur tot 15.00 uur een 
gezellig Sintprogramma. Komen jullie ook allemaal. Vorig jaar was het ook 
zo gezellig. (we verzamelen om 13.45 uur bij de hoofdingang van de 
Terwebloem). 
 
En als dan het Sinterklaasfeest voorbij is, gaan we ons 
bezig houden met Kerstmis. Net als voorgaande jaren 
gaan we kinderen op de scholen uitnodigen om mee te 
doen in het School-Kerst-Koor.  
We zingen tijdens de Gezinsviering op Kerstavond  
(24 december om 18.30 uur). We proberen dan ook 
één of twee Poolse Kerstliedjes te zingen. Maja en 
Roksana hebben deze uitgezocht. 

 
Als we dan alles volbracht 
hebben vieren we Oud en Nieuw..... Dat  lijkt nog 
een beetje ver weg, maar ik wens jullie vast 
allemaal heel mooie feestdagen. Pas op met 
vuurwerk, hè, want ook voor 2018 zijn we al aan 
het plannen smeden.  

 
    Groetjes.... 

Toos de Vreede 



Koorfamilie en tenslotte…. 
 
 

Afgelopen weekend vierden we met de koorfamilie ons 
Caeciliafeest/Jaarfeest. Een mooi opkomst van leden 
met introducé. Alle koorgroepen waren 
vertegenwoordigd. Fijn dat er zovelen gehoor hebben 
gegeven aan de uitnodiging. Het werd een feestelijke 
avond met heerlijke taart bij de koffie (dank aan alle 
Deo-bakkers), drankjes en overheerlijke hapjes. Prima 

verzorgd door “Vrienden” (bedankt René) Het zou echter geen feest zijn als 
er niets te vieren is. Maar liefst 8 jubilarissen deze avond.  
Marlène de Vreede – 25 jaar; Leo en Alie van Bergenhenegouwen en 
Melisande Schürmann – 40 jaar en Rio van Dijk, Elly Peeters en Bernadet 
en Toos de Vreede 50 jaar koorzanger. 
Zij kregen de bijbehorende versierselen van de Gregoriusverenging 
uitgereikt en bloemen van de parochie. 
De volgende morgen werd er in de kerk aan de 50-jarig jubilarissen en aan 
Piet van Marrewijk die 52 jaar koorzanger een mooi aandenken uitgereikt,  
Vanaf deze plaats allen: van harte proficiat.  
 
Na deze feestelijkheden gaan we op naar Kerstmis. 
De Hoogmis op Kerstmorgen mogen we toch wel weer het feestelijk 
hoogtepunt noemen.  
Een schitterend stuk muziek waarvan we hopelijk met z’n allen van kunnen 
genieten. 
 
We gaan ons de komende weken, zeker weten, niet te vervelen. We hopen 
van harte op ieders aanwezigheid bij de repetities en de vieringen Om met 
elkaar mooie muziek te kunnen maken moeten we goed op elkaar 
ingespeeld zijn en dat vraagt een goede bezetting. 
 
Van harte een Zalig Kerstfeest gewenst, een goede jaarwisseling en voor 
2018 alles wat wenselijk is: persoonlijk, in uw gezin, uw familie en natuurlijk 
ook bij Deo Sacrum…. Veel succes en vooral ook plezier gewenst bij het 
zingen de komende tijd. 
 
We zien elkaar ....  
Tot gauw……!!!!!    

Toos de Vreede 



Onze Jarigen 
 

December 
 
 2 - Trudy van den Berg 
13 - Mary Arkesteijn 
20 - Nico Zwarts 
21 - Toos Holierhoek-Smits 
22 -  Esther Dekker 
22 - Manon Rood 
26 - Lies Macco-Persoon 
28 - Mandy van der Arend 
28 - Antoinette Eijgermans 
30 - Ivo Koppert 
 

 Dirigent en bestuur  

wensen u een  

ZALIG KERSTFEEST 

een goede jaarwisseling  

en een in alle opzichten  

ZALIG NIEUWJAAR 
 

    Januari 
         
    11 - Andreas Polman 
    14 - Frank Schipper 
 
     

       
  
 
 
 
 

Zomerkamp Kinderkoor: 20 t/m 24 augustus 2018 
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