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Nieuws van de bestuurstafel
Allereerst wens ik u, mede namens het bestuur,
een gelukkig en gezond 2018.
We hopen dat we met elkaar er weer een mooi
jaar van mogen maken met vele muzikale
hoogtepunten.
Terugkijkend naar 2017 mag ik toch wel
zeggen, dat we samen nog steeds tot mooie
vieringen en uitvoeringen in staat zijn. De Kersttijd mag daarvan een
voorbeeld zijn: Mooie vieringen in de kerk met medewerking van het
kinderkoor, aangevuld met basisschoolleerlingen, Fine Tuning en het
Bartholomeuskoor aangevuld met projectzangers. We hebben ons
van onze beste kant laten zien. Ook de concerten van het kamerkoor
waren succesvol met als hoogtepunt de uitvoering van Navidad
Nuestra m.m.v. Ensemble del Sur en solist Jorge Martina.
Voor het Bartholomeuskoor was het op Eerste Kerstdag wel even
spannend. Steven was ziek en het koor en orkest stonden onder
leiding van Wim van Herk. Het ging allemaal prima, het was een
mooie viering.
Terugkijken is goed, maar vooruit kijken is beter. De verschillende
koren hebben hun plannen voor 2018 al gemaakt. Zo is Fine Tuning
al begonnen met de voorbereiding van de Westland Passion, het
Concertkoor Westland met de voorbereiding van de 2 e Westland
Proms en voor het Bartholomeuskoor is er vanuit de
liturgiecommissie een mooi voorstel gedaan voor de volgende
themaviering: We willen graag i.s.m. de liturgiecommissie en enkele
leden van het Bartholomeuskoor dit voorstel uitwerken.
Mogelijkheden genoeg om van 2018 een mooi muzikaal jaar te
maken. We gaan er voor…….
Dat daarbij “de neuzen” dezelfde kant op moeten staan, zal duidelijk
zijn. Een aantal leden van het Bartholomeuskoor is met Niek v.d.
Boer van het bestuur in gesprek o.l.v. Bart de Brabander over de
knelpunten en toekomst van het Bartholomeuskoor. De eerste
resultaten zijn door Bart op papier gezet en hoewel die nog moeten

worden besproken, kan ik wel zeggen dat er voldoende
aanknopingspunten zijn voor concrete stappen. Belangrijk blijft de
open communicatie: Samen moeten en willen we verder.
Iedereen maakt daarin zijn persoonlijke afwegingen en dat kan soms
leiden tot een opzegging van het lidmaatschap. Dat vinden we
jammer, maar respecteren ieders persoonlijk besluit.
Op het moment (6 januari) dat ik dit schrijf, is Steven al weer redelijk
opgeknapt en zijn de voorbereidingen van het jubileum van Jos
Vranken in volle gang. Zaterdag 13 januari is de feestelijke viering
om 19.00 uur in de Bartholomeuskerk. Het belooft een muzikaal
hoogtepunt te worden; Jos zelf als dirigent van de samenwerkende
koren en Steven aan het orgel. Het zal wel druk worden, denk ik.
Vanaf deze plaats wil ik Jos van harte feliciteren met zijn 60 jarig
ambtsjubileum. Mooi om 60 jaar lang mensen van muziek te laten
genieten. Wat een prachtig beroep. Bedankt Jos en we wensen je
nog vele gezonde jaren.

Ben Beekman

Lieve Mensen
Zoals velen van jullie afgelopen vrijdag wel konden merken, was ik
helaas nog niet in staat om een nieuwjaarstoespraak te houden.
Terecht merkte Geert op dat jullie die wel van mij tegoed zouden
houden en het Contactblad lijkt mij nu daarvoor de aangewezen
plek!
Allereerst wil ik jullie vanaf deze plaats graag een voorspoedig,
gezond, muzikaal en verrassend mooi 2018 toewensen!
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een bewogen en druk
jaar achter de rug met zowel ups als downs. Voor mij persoonlijk
was de hoogmis van Kerst niet te kunnen doen een flinke domper op
de valreep van het jaar. Wel ben ik ontzettend blij en dankbaar dat
mijn afwezigheid zo goed is opgevangen door verschillende
invallers. Allereerst deed Wim van Herk niet alleen de laatste twee
repetities, maar uiteindelijk ook dus de hoogmis zelf. Ook Toos heeft
in de hoogmis nog het orkest gedirigeerd, zodat Wim toch ook nog
wat op het grote orgel kon spelen. Jos Vranken was gelukkig
beschikbaar en bereid om de viering van vierde Advent voor zijn
rekening te nemen. Patrick Hopper was al gevraagd om orgel te
spelen tijdens de kerstnachtmis, opdat het koor dan beneden zou
kunnen staan. Dat kon nu dan helaas niet meer, maar zo was
er gelukkig toch een goede organist beschikbaar en konden jullie,
met wederom Toos als dirigente, toch die viering nog mooi muzikaal
verzorgen. Ook Andreas heeft een paar keer ingevallen voor mij,
met de oudejaarsviering op zondagochtend en de nieuwjaarsviering
op maandagochtend.
Jullie alle vijf wil ik heel hartelijk bedanken voor jullie inzet! Dankzij
jullie is een en ander netjes op de rails gebleven!
Voor het komende jaar staat er weer een aantal bijzondere projecten
op stapel. Met het Concertkoor bijvoorbeeld gaan we werken aan de
tweede Westland Proms en met het Allerzielenconcert, als we weer
mogen samenwerken met Petra Veenswijk in Delft, willen we graag
een keer een ander Requiem zingen. Dat betekent dan waarschijnlijk
dat we ook op 4 mei al dat andere Requiem zullen moeten zingen.

Uiteraard vraagt e.e.a. wel een goede planning, dus daar moet nog
even goed naar gekeken worden.
Een ander tipje van de sluier dat ik graag wil oplichten, is dat we met
de hoogmis van Kerst 2018 een nieuwe mis van mijn hand zullen
zingen. Ik ben er in principe niet voor om de huid te verkopen voor
de spreekwoordelijke beer geschoten is, maar ik ben er al mee
begonnen en heb er veel ideeën voor. Het wordt in ieder geval een
mis met veel motieven en melodieën uit bekende en wellicht minder
bekende kerstliederen.
Ik vertel jullie dit vooral om ook bijtijds veel projectzangers te
mobiliseren, die het leuk lijkt om aan dit project mee te werken,
zodat ze er in hun agenda alvast rekening mee kunnen houden.
Bovendien ga ik voor de orkestbezetting vooralsnog uit van dezelfde
bezetting als voor de mis van Dvořák, enerzijds omdat die het eerst
genoemd werd om met Kerst 2018 te gaan zingen, en anderzijds,
omdat die bezetting veel kleurmogelijkheden biedt vanwege de wat
grotere bezetting, die bij uitstek past bij de feestelijkheid van het
grote jaarlijkse lichtfeest. Bovendien vraagt dat natuurlijk om ook een
stevige koorbezetting. En een groter koor is ook voor de koorleden
zelf fijner om in te zingen. Zegt het dus voort en maakt al jullie
zangersvrienden en -vriendinnen enthousiast om aan dit bijzondere
en feestelijke project deel te komen nemen! Opgeven kan via het
emailadres zangkoren@deosacrum.nl. Via dit Contactblad wordt u
op de hoogte gehouden van de voortgang en verder geïnformeerd
over de planning.
Ik wens jullie allen ook dit jaar weer
veel muzikale inspiratie en
zangplezier toe!

Met een hartegroet,

Steven

Kerstmis 2017 een terugblik
Met tevredenheid kunnen kijken we terug op de
kerstactiviteiten 2017.
Ket kamerkoor verzorgde drie optredens. In een
verslag verderop in dit blad leest u hier
uitgebreid over. Hoogtepunt was de avond in
“Hemelsblauw” in Honselersdijk met uitvoering
van “Navidad” Nuestra” aangevuld met
Spaanstalige Kerstliederen. Het publiek
luisterde geboeid naar het gebodene en was
laaiend enthousiast. De band en de solist waren
erg enthousiast over de samenwerking en hopen op
een vervolg in de toekomst. En... dat hopen wij ook want de muziek is
aantrekkelijk én “aanstekelijk”
Tijdens de Gezinsviering op Kerstavond hebben de kinderen van het
School Kerst Koor (kinderen van het kinderkoor uitgebreid met
projectzangers vanuit de scholen) uit volle borst gezongen voor een volle
kerk. Natuurlijk hopen we dat er wat zangtalent bij het kinderkoor langskomt
om te zingen de komende weken.
Fine Tuning verzorgde hun eigen jongerenviering op Kerstavond en was te
horen op een zaterdagmorgen in De Jumbo in Poeldijk. Dat is nog eens
leuk boodschappen doen!
Het Bartholomeuskoor zong tijdens de nachtmis. Een feestelijke viering die
dankzij de goede koorbezetting muzikaal goed verzorgd werd. Er werd heel
geconcentreerd gewerkt en dat komt de kwaliteit zeker ten goede. Hartelijk
dank aan Patrick Hopper die ons begeleidde op het orgel. Hij was de
reddende engel deze avond. (Had vlak voor ónze viering ook een viering
gespeeld in Den Haag, maar was er precies sop tijd!). Vanwege een flinke
griep moesten we het deze feestdagen zonder Steven doen.
Ook het hoogtepunt van het Muzikale Kerstfeest, de Hoogmis op
Kerstmorgen met de uitvoering van de Mis in Bes groot op. 77 – Johann
Nepomuk Hummel met medewerking van het Delphi Consort moest Steven
voorbij laten gaan.
Wat dat voor hem betekent laat zich raden...
Op de ochtend van de Generale Repetitie werd duidelijk dat deze
vervangen zou moeten worden. Geluk bij een ongeluk was dat Wim van

Herk er was om orgel te spelen.... Dat werd dus even iets anders voor Wim
en dankzij ieders oplettendheid en inzet kwam de repetitie tot een goed
einde.
Alle lof voor Wim van Herk die Steven ook verving tijdens de Hoogmis en
ons met verve door de viering loodste.
Wim vroeg me de complimenten aan het koor over te brengen.
“Het koor heeft het buitengewoon goed gedaan. Ik heb veel tong-rrrén
(Brrrright) gehoord!!” “Niet alleen hoorde ik, maar ik zag ook hoe iedereen
zijn best deed”: schreef hij.
Hartelijk dank aan allen die aan deze viering meegewerkt hebben: Delphi
Consort, Leden van het Bartholomeuskoor en het Concertkoor, de
Vrouwenschola en niet te vergeten onze projectzangers.
Dirigent, koor en orkest ..... ze waren allen goed in vorm.
Bij elkaar wederom een feestelijk geheel in een volle Bartholomeuskerk.
Als afsluiting van 2017 zong het Bartholomeuskoor de Oudjaarsviering.
Dit keer in de ochtend... Best vreemd, maar het werd een mooie viering.
Fijn dat toen Andreas de orgeltoetsen wilde bedienen.

Toos de Vreede

Het is vrijdag 29 december 2017. De
hele organisatie
van de kerstloterij zit er voor mij weer op.
De prijzen zijn bij de winnaars
afgeleverd. De flessen wijn voor de topverkopers zijn verdeeld. De generale
repetitie en de hoogmis zijn achter de rug. Helaas was Steven niet tijdig
hersteld van zijn griep en is hij voortreffelijk vervangen door Wim van Herk.
Terug bij de kerstloterij. Ik ben al helemaal gewend aan de activiteiten die
het coördinatorschap met zich meebrengt. Ook het feit, dat ik in de periode
eind november tot en met de trekking bij de notaris steeds beschikbaar
moet zijn. In voorkomende gevallen wist Martien van Ruyven, dat hij voor
mij back-up was, als ik op een repetitie niet aanwezig kon zijn.
Wat betreft het resultaat, toen ik de eindafrekening ging opstellen, wist ik al
dat we in de richting van het resultaat van 2016 gingen. Maar dat de
einduitslag precies gelijk was aan de uitslag van 2016 met 2729 verkochte
loten met een opbrengst van € 5.458,= is toch wel heel erg toevallig. We
hebben door een verschuiving van topverkopers naar een hoger
gemiddelde van de diverse verkopers een gelijkblijvende einduitslag. Ook
was er duidelijk een stijging in de verkoop van meerdere loten, wat blijkt uit
het achterblijven van afgeleverd muntgeld bij mij. Helaas heeft de jeugd van
Fine Tuning hier geen invloed op gehad. De deelname blijft hier echt
achter. We hopen op een positievere bijdrage bij de volgende ronde.
Een nieuw voorval, wat het vertrouwen in de mensheid versterkt, is het feit,
dat ik werd gebeld door een bewoner van Slangenkruid. In zijn brievenbus
was een afdracht terecht gekomen van geld en niet verkochte loten. Door
de bijgevoegde info aan de koorleden was hij er achter gekomen, dat dit
waarschijnlijk voor mijn adres Slangenburch bestemd was. Dat was dus zo
en heb ik in overleg de loten en het geld direct op de fiets bij hem
opgehaald.
Rest mij nu de topverkopers Martien van Paasen en Ine Vranken met resp.
200 en 130 loten heel hartelijk te bedanken voor hun inzet. Een blijk van
waardering heb ik bij hen afgeleverd. Vervolgens wil ik alle deelnemers aan
de kerstloterij 2017 heel hartelijk bedanken voor hun getoonde inzet. Graag
volgend jaar weer een vervolg.
Namens de Bartholomeus Commissie

Aad van Nierop

Uitslag Kerstloterij Stichting Vrienden
van Deo Sacrum. 15 december 2017
Hoofdprijs: reischeque
e

1 prijs: reischeque
e
2 prijs: Kerstpakket
3e prijs: Kerstpakket
4e prijs: 12 flessen wijn
5e prijs: Kersttaart
e
6 prijs: kersttaart
e
7 prijs: kersttaart
e
8 prijs: kersttaart
e
9 prijs: kersttaart
e
10 prijs: Kerstbonbons
e
11 prijs: Kerstbonbons
e
12 prijs: Kerstbonbons
13e prijs: Kerstbonbons
14e prijs: Kerstbonbons

Lotnummer
0557
1118
3090
3209
1101
0373
0015
0030
3017
0606
0375
0786
1256
3895
3264

De prijswinnaars zijn op de hoogte gesteld en hebben hun prijs inmiddels in
ontvangst genomen.

Nieuws van
Couleur Vocaal
Beste koorzangers,
Na een gezellig drukke decembermaand hier een berichtje van Couleur
Vocale.
Als eerste wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar toe wensen. Ik hoop dat
al jullie dromen mogen uitkomen.
Het kamerkoor heeft de maand december veel op het program gehad.
We droomden al van een witte kerst en op 10 december, de zondag van
ons eerste kerstconcert, kwam deze droom uit. Al glibberend en glijdend
kwamen de koorleden de Uniekerk in ‘s-Gravenzande binnen. Een
enkeling had zich heel verstandig vanwege het weeralarm afgemeld. Ook ik
kwam na een enkele rotonde twee keer te hebben genomen (glee gewoon
door) gelukkig heel aan. Tot onze grote verbazing hadden er meerdere
mensen zich door de sneeuw gewaagd en was de kerk toch nog redelijk
goed gevuld.
In samenwerking met projectleden, Nicolien van Deursen op de dwarsfluit
en Alex Wijnhorst op gitaar hebben we een mooi programma met zowel
bekende als minder bekende kerstliederen gezongen in diverse talen. Na
afloop werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een glaasje
glühwein.
Kort daarna is er door een kleine afvaardiging van het kamerkoor gezongen
bij de Probus. Trudy had de smaak te pakken en zong er een prachtige
toepasselijke solo : “ I ‘m dreaming of a white christmas”. Hierbij mooi
begeleidt door Steven.
Zaterdag de 16e december was het dan toch eindelijk echt zo ver. Het
project waar we samen met de projectleden zo hard voor gestudeerd
hadden, het unieke Spaanse kerstconcert met “Navidad Nuestra” en
Spaanse kerstliederen in Hemelsblauw in Honselersdijk.
In de middag ontmoetten we het Ensemble del Sur. Een geweldige groep
musici die prachtige warmbloedige muziek speelt. De samenwerking met
hen, gaf ons als koor in mijn beleving een geweldige positieve energie.

Ook de solist Jorge Martina, een temparementvolle tenor, was een genot
om mee te werken.
Ik denk dat we met trots kunnen terugkijken op een uniek, uitbundig maar
vooral ook sfeervol concert.
De zondag daarna konden we nog even napraten bij een laatste optreden
bij de KBO. Ook hier weer met een klein zanggezelschap maar met een
groot enthousiast publiek.
Gelukkig zongen er ook nog een paar mensen mee met de Hoogmis op
Kerstmorgen. Het was anders wel heel erg afkicken geweest na deze
bijzondere tijd.
Projectleden en alle kamerkoorleden: hartelijk dank voor de gezelligheid en
jullie inzet en wat de projectleden betreft hopelijk tot bij een volgend project.
Last but not least: Steven hartelijk dank dat je ons met al je geduld, passie
en muzikaliteit door deze concerten hebt geleid. Fantastico !
En nu afwachten wat het nieuwe jaar ons muzikaal gezien gaat brengen.
Ik ben benieuwd!
Hartelijke groet,

Annette Hüsken
NB:
Ik geef de pen door aan Mary!

ROOSTER
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.
Maandag 15 januari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 16 januari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor: Westland Proms
Woensdag 17 januari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 18 januari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 19 januari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
(einde 22.00 uur)
Zaterdag 20 januari
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 21 januari
09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messe brève no.7 in C –
Charles Gounod.
Maandag 22 januari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 23 januari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor; Westland Proms.
Woensdag 24 januari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 25 januari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 26 januari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren o.a. voor het weekend en voor
de viering van Maria Lichtmis.(einde 22.00 uur)
Zaterdag 27 januari
19.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Franciscusmis van Frank
van Nimwegen..
Zondag 28 januari
09.30 uur - Viering met cantor.
Maandag 29 januari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 30 januari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor: Westland Proms
Woensdag 31 januari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 1 februari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 2 februari

Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)

19.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Herz Jesu-Festmesse –
Joseph Gruber
Na afloop van de viering drinken we koffie in
de pastorie. Vanaf ongeveer…
20.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
In de kerk (einde 21.30 uur !!)
Zaterdag 3 februari
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 4 februari
09.30 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Maandag 5 februari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 6 februari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor; Westland Proms.
Woensdag 7 februari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 8 februari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 9 februari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren o.a. voor het weekend en voor
Aswoensdag.(einde 21.30 uur)
►►►

21.30 uur - Maandborrel in het repetitielokaal

Zaterdag 10 februari
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 11 februari
09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messe XI “Orbis Factor” –
Henri Carol.
Maandag 12 februari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 13 februari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor: Westland Proms
Woensdag 14 februari

Aswoensdag

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

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

Donderdag 15 februari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 16 februari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (20.45u)
21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor de Mis van Lotti (25-2)
Zaterdag 17 februari
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 18 februari

e

1 Zondag van de Vasten

09.30 uur - Het Kinderkoor zingt bij de
Presentatieviering van de Eerste H.
Communie. Graag om 9.15 uur aanwezig in
de dagkapel voorin de kerk.
>>>>>

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

Maandag 19 februari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 20 februari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (20.45u)
Woensdag 21 februari
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 22 februari
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 23 februari
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren o.a. voor de Mis van Palestrina
(4-3) [einde 20.45 uur]
21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor de Mis van Lotti (25-2)
Zaterdag 24 februari
19.00 uur - Viering met cantor.
Zondag 25 februari

2e Zondag van de Vasten

09.30 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering de Studentenmesse van Antonio Lotti..

Repetitieschema
Paas Hoogmis 2018
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen, de
Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke motetten.
Het Delphi Consort heeft haar medewerking toegezegd en Wim van Herk
zal de orgelpartij verzorgen.
Naast de leden van het Bartholomeuskoor nodigen we wederom
projectdeelnemers uit om op Paasmorgen mee te zingen. Er zijn inmiddels
in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de Krönungsmesse in hun
zangcarrière binnen of buiten Deo Sacrum gezongen hebben. Wat een
feest zou het zijn wanneer we een groot aantal oud-leden en kunnen
verwelkomen.
Zegt het voort.......
Ter ondersteuning van je wervingsactiviteiten én voor je eigen agenda
onderstaand het repetitieschema. Uiteraard staan de tijden ook in het
Rooster van het Contactblad vermeld.

Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Vrijdag 2 maart
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 13 maart
Vrijdag 16 maart
Dinsdag 20 maart
Dinsdag 27 maart
Zaterdag 31 maart
Zondag 1 april

19.30 – 20.45 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.45 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.45 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.30 – 13.00 uur
10.30 uur

Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
Slot-repetitie
Generale Repetitie
Hoogmis

Mogen we rekenen op ieders coöperatieve medewerking als het gaat om
het repetitiebezoek?! Heel veel plezier bij de voorbereidingen gewenst!

Namens het bestuur

Toos de Vreede

En nog een paar kleine schema’s
Het samenstellen van een kloppend repetitieschema vraagt om het nodige
puzzelwerk en naast het schema voor de Hoogmis op Paasmorgen moet er
natuurlijk ook gekeken worden naar de overige activiteiten.
Om je tijdig op de hoogte te laten zijn van wat komen gaat onderstaand de
planning voor o.a. De Goede Week (we zingen de viering op zaterdag 24
maart [Palmzondag] en de Paaswake). Dit jaar is de viering van Witte
Donderdag in Monster en op Goede Vrijdagavond is de Westland Passion
in onze kerk.

Repetities Palmzondag en Paaswake
Vrijdag 9 maart
Vrijdag 16 maart

21.00 – 22.00 uur
21.00 – 22.00 uur

Vrijdag 23 maart
Zaterdag 24 maart

19.30 – 22.00 uur
19.00 uur

Zaterdag 31 maart

19.30 uur

Repetitie dames en Heren
Repetitie Dames en Heren
(ook weekend)
Repetitie Dames en Heren
Palmzondagviering
Dames en Heren
Paaswake

Repetities Palestrina
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 2 maart
Zondag 4 maart

19.30 – 20.45 uur
21.00 – 22.00 uur
09.30 uur

Dames en Heren
Dames en Heren
Dames en Heren

Repetities Lotti voor de Heren
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 23 februari
Zondag 25 februari

21.00 – 22.00 uur
21.00 – 22.00 uur
09.30 uur

Herenkoor
Herenkoor
Herenkoor

Hopelijk is bovenstaande duidelijk.
Als er vragen zijn dan horen we dat natuurlijk graag.

Nieuwjaarsborrel
Na een wat moeizame repetitie, in verband met de gezondheidstoestand
van onze dirigent, die achter de piano gezeten, nog een
achterhoedegevecht voerde met de restanten van een griepvirus, konden
dan tenslotte de tafels aaneen geschoven worden voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
De onderwerpen die aan mijn tafel besproken werden kan men het beste
onder het kopje ‘veelzijdig’ rangschikken.
Ten eerste werd de afwezigheid opgemerkt van Sjaan in verband met het
overlijden van een broer, die zij regelmatig in het verpleeghuis bezocht.
Ria had een vestje in de zak van Max gedeponeerd en had daar de
volgende dag tot haar verbazing al iemand in Naaldwijk mee zien lopen.
Jawel, het was haar vestje, want het was een klein maatje en er hingen van
die koordjes aan. Ze zou contact opnemen met Max.
Henny liet op haar smartphone een foto zien, genomen vanuit de
badkamer. Eerst werd aan haar man Kees gedacht in de gedaante van de
verschrikkelijke sneeuwman, maar toen er uit de berg shampoo twee lieve
gezichtjes tevoorschijn kwamen, kon Henny de aanwezigen rondom de
tafel er van overtuigen dat deze berg schuim haar kleindochters bevatte.
Maar misschien is er toch ook een variant waarin haar man Kees de
hoofdrol speelt, want die kwam langs met een glas wijn in de hand, en
waarschuwde zijn vrouw niet iedereen zomaar die foto’s te laten zien.
Rio toonde een videoclip van een bij-de-hand-te kleindochter die orde op
zaken stelde op de onderste plank van haar keukenkast.
Met Alie haalde ik herinneringen op aan de ‘oude’ en ‘nieuwe cour’.
Afdelingen van de vroegere meisjesschool aan de Voorstraat en de
Verburchlaan. Namen van nonnen en juffen passeerden de revue. Alie was
heel handig in breien en naaien, vertelde ze mij, maar ik gruwde van mijn
zwart geworden witte breiwerkje van toen. Het vlechten van papieren
kruisen met op alle uiteinden een rood of groen rondje, ging mij ook niet
goed af. Vooral het afhechten was een probleem, want waar moest je
blijven met die lange papieren slierten. Ergens moet ik nog een
verzamelboekje hebben van de kleuterschool met op een van de
bladzijden een vastgeplakt altaartje met tabernakel. De deurtjes waren van
goudkleurig papier. Alles met de hand uit geprikt op een dik stukje vilt.
Marian was in de wolken met de aankoop van een mooi appartement en
vertelde ons uitvoerig over het in een andere tint kleuren van haar meubels
en over de aankoop van nieuwe eetkamerstoelen.
Tenslotte had Toos nog een verheugende mededeling van haar werkgever
de Rabobank. Die komt in de nabije toekomst met een bus naar de mensen

toe. Zelfs in Hoek van Holland. Om de cliënten met raad en daad bij te
staan. Misschien kan ik dan meteen even de rente van mijn spaarrekening
gaan opnemen. En daar heb ik gezien de lage rentestand helemaal geen
beveiliging voor nodig.

Gemma van der Sande

Ha allemaal,
Het lijkt misschien nog een tijdje weg, maar voor
e
ons gaat het al weer opschieten: de 4 uitvoering
van de Westland Passion komt eraan!
De voorbereidingen zijn al maanden bezig, want het
instuderen van zoveel nieuwe muziek en het schrijven
van een geheel nieuw script kost behoorlijk wat tijd.
De audities voor de rollen zijn geweest en het wachten is nu op Marlous
voor de rolverdeling en de bijbehorende solopartijen. Spannend!
Deze Westland Passion wordt weer helemaal anders dan de drie
voorgaanden. Waar de vorige editie het lijdensverhaal van Jezus nog
geheel vanuit het oogpunt van Petrus werd bekeken, staat nu moeder
Maria in de schijnwerpers. Een heel ander gezichtspunt, want nu zien we
hoe zij dit drama met haar eigen zoon beleeft.
Nog een paar maanden te gaan van muziek instuderen, uit ons hoofd leren,
rollen instuderen en toneelrepetities….en hoe dichterbij het komt hoe
spannender en leuker het wordt!
Groetjes,

Susan
Ter info:
de Westland Passion wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag 30 maart om
20:00uur in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk

Kinderkoor
Na de Sinterklaasactiviteiten
gingen we heel goed oefenen op
het Kerstrepertoire.
Net als voorgaande jaren ging ik twee
woensdagochtenden naar de scholen om daar met
de kinderen te oefenen die in het School-Kerst-Koor
wilde meezingen op Kerstavond.
Dat was weer een leuke groep dit jaar.
En wat hebben jullie gezongen zeg....heel goed!!! Ik ben super trots !!!. We
hebben lekker veel complimentjes gekregen. Fijn toch?!
De Generale Repetitie in de kerk beloofde al veel goeds en op Kerstavond
was iedereen super in vorm.
Melisande begeleidde ons op de piano en dat is ook altijd een feestje.
Bedankt Melisande!
Naast onze koorkinderen zijn er in Poeldijk nog heel veel kinderen die heel
goed kunnen zingen. En naar die kinderen zijn we op zoek.
We hopen dat er kinderen bij het Kerstkoor waren, die het zó leuk vonden
om te zingen dat zij het kinderkoor komen versterken. Maken jullie op
school nog een beetje veel reclame....
Op Tweede Kerstdag tijdens
het Kindje Wiegen heeft een
aantal kinderen gezongen.
Ook dat was heel erg
geslaagd. Samen met
juffrouw Ylette hebben we de
liedjes gezongen en ook dat
ging hartstikke goed.
We hebben leuke plannen met het kinderkoor en daar
kunnen nog meer kinderen aan meedoen.
Kinderen vanaf groep 4 oefenen elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur in het repetitielokaal van het koor in de Leuningjes.
Inmiddels gaan we weer flink door met oefenen. Want, willen we een beetje
goed worden, moeten we natuurlijk wel serieus aan de slag.

Ik schreef al dat er heel veel talent rondloopt in Poeldijk als het gaat om
zangtalent. Het zou leuk zijn als we die talenten verzamelen en
meebrengen naar het kinderkoor.
Er is bij ons altijd plaats. Het is bij ons ook altijd gezellig tijdens de repetities
dus vandaar dat we heel veel kinderen die gezelligheid gunnen.
Nieuwe leden bij het kinderkoor zijn van harte welkom.
Ook voor de kinderen van groep 1-2-3 is er weer de mogelijkheid om te
komen zingen. We starten weer op de woensdagmiddag voor de
allerkleinsten onder leiding van juffrouw Renate van Oostveen Koentze
De bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 14.00 uur in het repetitielokaal.
Omdat Ylette Wesstein met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe
baan heeft gekregen is zij helaas niet meer in de gelegenheid om de
bijeenkomsten voor de allerkleinsten wekelijks te geven.
We zijn heel blij dat Renate de uitdaging wil aangaan en van start gaat met
een nieuwe groep bij de aanvang van het nieuwe jaar.
Heel veel succes, Renate en ik hoop de kinderen in rijen staan te wachten,
woensdagmiddag.
Ik geloof dat ik voor dit moment alles verteld heb.
Oh nee toch niet.....
Omdat iedereen zijn zomervakantie al heel vroeg plant, is het voor jullie
belangrijk om te weten wanneer het zomerkamp gehouden gaat worden.
We gaan, net als altijd, in de laatste week van de zomervakantie, dus van
maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus...
Ons kamphuis staat in Otterlo, dit jaar.
Noteer dus maar vast, dan kunnen de andere vakanties er vóór gepland
worden.
Ik wens jullie en jullie ouders een heel mooi en gezond 2018 toe....
We zien elkaar weer op de woensdagmiddag. Gezellig!
Groetjes...

Toos de Vreede

Koorfamilie en tenslotte….
Hoewel we elkaar al meerdere keren gezien
hebben na de jaarwisseling wil ik toch
degenen die ik nog “gemist” heb van harte
een Zalig Nieuwjaar toewensen. Vreugde,
liefde, gezondheid en alle goeds in het
nieuwe jaar, ook voor allen die u dierbaar
zijn. Op muzikaal gebied wens ik ons een
interessant jaar toe.
We starten het nieuwe jaar met de viering van het 60-jarig
Toonkunstenaarschap van Jos Vranken. Vanaf deze plaats van
harte proficiat met dit mooie jubileum, Jos. Geweldig om zo lang je
beroep uit te mogen en kunnen oefenen en met zoveel
enthousiasme en plezier. Ik wens je nog een groot aantal jaren toe in
een goede gezondheid met allen die je lief zijn.
Zaterdag 13 januari gaat een mooie dag worden. We gaan er met
zijn allen een echt feest van maken. Hopelijk ga je er samen met Ine
en de kinderen van genieten.
Begin december vierden Gemma van der Sande en Joke Daalman
hun 50 jarig huwelijk. De feestelijkheden zijn inmiddels voorbij maar
we willen jullie alsnog vanaf deze plaats ook van harte feliciteren.
Uiteraard wensen we de beide echtparen nog veel goede jaren
samen toe.
De afgelopen periode moesten we helaas enkele leden missen
vanwege ziekte. Rio van Dijk, Lies Macco en Martien van Paassen
konden tot hun grote spijt helaas niet meezingen de kerstdagen.
Gelukkig was Rio weer present op de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Hopelijk blijft het goed gaan Rio. Voor Lies en Martien lukte dit
helaas niet. Vanaf deze plaats wensen jullie van harte beterschap.
Net voor de Kerst is ons lid van Verdienste Annie Ruimers
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Jammer genoeg kan ze nog
niet naar haar eigen huis terug en verblijft ze voorlopig in De
Lozerhof.

Annie we wensen ook jou het allerbeste toe en houden natuurlijk
contact middels een kaartje of een bezoekje.
In de decembermaand kregen we helaas ook enkele opzeggingen
van het koorlidmaatschap binnen.
Van Jan Gardien kregen we een opzegging voor het Perosikoor.
Bij het Bartholomeuskoor kregen we een opzegging van Sjef
Noordermeer en Ben Gardien. Jammer dat jullie tot zit besluit zijn
gekomen maar uiteraard respecteren we jullie beslissing.
We hopen van harte dat je goede herinneringen bewaart aan het
lidmaatschap van Deo Sacrum. Zeker voor Ben en voor Sjef zijn er
veel muzikale en niet muzikale activiteiten de revue gepasseerd.
Denk bijvoorbeeld terug aan de tijd met de Kinderkoorkampen etc.
We hopen van harte, als de tijd daar rijp voor is, jullie terug te zien
binnen de koorgelederen. Het ga jullie goed!
Ja beste mensen. De laatste pagina alweer van het eerste
Contactblad van 2018.
We staan aan het begin van een heel nieuw jaar.
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe
ontmoetingen, nieuwe muziek…
We gaan er weer voor, met z’n allen.
Veel plezier gewenst bij Deo Sacrum…

Toos de Vreede

Onze Jarigen

Januari
11 – Andreas Polman
14 – Frank Schipper
15 - Elisa Hilgerson
15 - Wim Persoon
16 - Hil Schipper
18 – Christine Stolk van der Hoeven
29 – Anette Hüsken
31 – Ellen van Leur

Februari
4 – Mirjam Halverhout
6 – Karin Hilgerson
7 – Geert de Vreede
10 – Stans Enthoven-van der Zijden
11 – Piet van Marrewijk
15 – Nico van der Knaap
19 – Martien van Paasen
20 – Aad de Bruijn
20 - Ben Kester
22 - Martine van Geest
26 – Marian van den Berg

Kinderen …..
Deze week vrijhouden …..!
Zomerkamp Kinderkoor: 20 t/m 24 augustus 2018

