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Nieuws van de bestuurstafel
We zijn ondertussen alweer halverwege het
seizoen 2017/218. Wat gaat de tijd toch snel. Wat
staat ons te doen in de komende
periode. Natuurlijk het hoogtepunt van het
Christelijk jaar: Pasen.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. We
hopen er met de onontbeerlijke steun van de
projectzangers weer een mooie en stijlvolle
viering van te kunnen maken. Ieders hulp is
hierbij nodig, want eerlijk is eerlijk: ons basiskoor is niet zo heel erg groot.
We merkten het vorige week zondag: de mis die gepland stond kon niet
uitgevoerd worden omdat er teveel leden afwezig waren o.a. wegens
ziekte. Erg jammer dat dit besluit genomen moest worden maar wel de
realiteit, daar zijn we ons als bestuur zeker bewust van.
Opvallend is dat we de voorbij periode minder aanvragen hebben voor het
Perosikoor. Enerzijds komt dat omdat er minder uitvaarten waren in
Poeldijk. Ook waren er weinig aanvragen voor uitvaarten buiten Poeldijk.
Om ons een beetje op de kaart te houden lijkt het het bestuur wenselijk om
ons meer bekend te maken bij de diverse uitvaartverzorgers. We sturen
hen informatie betreffende het Perosikoor met daarin de mogelijkheden van
deze koorgroep
Dan hebben we jaarvergadering vastgesteld op 13 april. U weet het: hét
moment van de vereniging om de zaken van het afgelopen seizoen en het
nieuwe seizoen onder de loep te nemen en verantwoording af te leggen. U
begrijpt zo’n jaarvergadering vraagt altijd veel voor bereiding, vooral van de
secretaresse dus zorgt u er voor dat alle copy en dergelijke op tijd
ingeleverd wordt.
Tenslotte wens ik u de komende tijd veel zangplezier toe
in prettige harmonie.

Martien van Ruijven

Lieve Mensen
Ziezo. De kop van 2018 is eraf. We
schrijven nu alweer half februari.
Naast de weekendvieringen was er ook een
aantal extra vieringen: Maria Lichtmis op
vrijdag 2 februari, en Aswoensdag. Heel
bijzonder was de viering op zaterdagavond
13 januari bij gelegenheid van het 60-jarig
toonkunstenaarsjubileum van Jos Vranken.
Die viering was een écht feest en ik maak
me sterk dat we hier weer eens hebben kunnen proeven van het rijke
Roomse leven met het nodige decorum. Naast pastoor Steenvoorden, die
er een mooie en waardige viering van maakte, waren er een groot koor,
een volle kerk, extra koperblazers van Pius X, en een in volle glorie
klinkend orgel, omdat bij zo een groot koor veel registers tegelijk gebruikt
konden worden. Zo'n viering willen we ieder weekend wel!
Tijden zijn echter veranderd. Dat weten we allemaal. Er zijn minder
parochianen, dus ook minder kerkgangers, en als praktisch gevolg daarvan
ook minder koorleden. We zullen dus moeten roeien met de riemen die we
hebben. Maar het is wel geweldig om te zien, dat we, als we dat willen, toch
nog flink kunnen uitpakken! En wat dat betreft mogen we onszelf gezegend
noemen. Er zijn namelijk veel meer kerken waar dergelijke dingen al niet
meer mogelijk zijn.
En zo wordt onze Paashoogmis ook weer zo'n feest! De eerste repetitie
afgelopen vrijdag beloofde meteen al veel goeds. Er was een goede
opkomst (er zijn zo'n 60 koorzangers; zeer verheugend!) en er werd
meteen al met plezier en goed geconcentreerd gewerkt.
Specifiek Paasrepertoire is er beduidend minder dan Kerstrepertoire. We
hebben dus weer een keuze gemaakt uit bestaand repertoire uit onze
koorbibliotheek. De bladmuziek hebben jullie inmiddels al uitgereikt
gekregen.
Alhoewel het voor veel koorleden bekend repertoire is, is het voor een
aantal nieuwe koorleden toch ook nieuw. We hebben dus onze repetitietijd
met elkaar hard nodig, niet alleen opdat iedereen zijn of haar eigen partij
goed leert zingen, maar ook om met elkaar te kunnen werken aan een
zekere verfijning, zodat we straks met elkaar werkelijk in staat zijn de
muzikale uitvoering boven het alledaagse uit te tillen, waardoor de harten
en zielen van de mensen in de kerk ook via de muziek door de godkracht
beroerd kunnen worden.

Dat doet me overigens denken aan een mooie anekdote over de Franse
organist en componist César Franck. Deze was organist van de St. Clotilde
in Parijs alwaar op een dag een bisschop voorging in een
eucharistieviering. Na afloop zei deze tegen de pastoor van de kerk: "Ge
hebt daar een wonderlijk bemiddelaar, mijn zoon. Hij zal meer nog dan wij
in staat zijn de harten tot God te brengen." Een veelzeggende constatering
van blijkbaar een muzikaal ontvankelijke bisschop. En zo kunnen jullie zien
wat muziek vermag. Het is meer dan alleen maar leuk deuntjes zingen!
Ik kijk uit naar een plezierige voorbereiding met jullie, met als lichtend
hoogtepunt de feestelijke hoogmis op Paasmorgen!
In het vorige Contactblad sprak ik erover dat we dit jaar met
dodenherdenking mogelijk een nieuw Requiem zouden zingen, maar het is
in ons drukke repetitieschema niet mogelijk gebleken het instuderen van
een geheel nieuw Requiem in te plannen. Daarom is toch besloten om weer
het Requiem van Duruflé weer ter hand te nemen. Dat is natuurlijk al
"bekend" en vraagt derhalve minder repetitietijd. Niettemin wil ik jullie er
langs deze weg wel graag op wijzen dat we ieders medewerking hard nodig
zullen hebben. De moeilijkheidsgraad van het Requiem van Duruflé ligt
beduidend hoger dan van dat van Fauré, dus hebben we ook alle stemmen
echt nodig, opdat we elkaar binnen het koor tot steun kunnen zijn. Met een
te klein koor is dit werk erg zwaar om te zingen en zal het klinkende
resultaat ook minder zijn, en dat is voor niemand leuk. Ook als jullie
mensen in jullie omgeving kennen die dit Requiem graag willen zingen op 4
mei, nodig ze dan alsjeblieft uit om met ons mee te doen!
Ik heb jullie beloofd jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van
de mis voor de hoogmis van Kerst. De opzet is als volgt:
- Kyrie: een pastorale met herderlijke taferelen; denk aan liederen als Stille
nacht, De herdertjes lagen bij nachte en While shepherds watched their
flocks by night.
- Gloria: de geboorte van Christus, jubelend en uitbundig; denk aan Eer zij
God in onze dagen, Hoor! de eng'len zingen d'eer en Ding dong! merrily on
high.
- Sanctus/Benedictus: krijgt deels een oriëntaals karakter met de drie wijzen
als 'leitmotiv'; denk aan Drie koningen zagen een sterre en Kings from
Orient.
- Agnus Dei: het slapende Kind; krijgt een sereen en vredig karakter; denk
daarbij bijvoorbeeld aan het Duitse kerstlied Still, still, still.
Tenslotte is het leuk om hier nog even te vermelden dat we met het
kamerkoor een nieuwe project gestart zijn met de Petite Messe

solennelle van Giaochino Rossini. Een flinke kluif, maar wel erg mooie en
inspirerende muziek en daardoor een aantrekkelijke uitdaging! Voor dat
project hebben we nog wat zangers nodig, met name alten, tenoren en
bassen. Wilt u dit werk graag meezingen of kent u iemand die dat graag
zou doen? Stuur dan even een mailtje naar zangkoren@deosacrum.nl.
Ik wens u allen weer veel muzikaal zangplezier en graag tot ziens op de
repetities!

Hartelijke groet,

Steven

Beste mensen,
We zijn gestart met de repetities voor Pasen. De Krönungsmesse van
Mozart en een aantal motetten.
Gezien de opkomst op de eerste repetitie mogen we uitzien naar een mooie
uitvoering met een flink koor.
Uiteraard kunnen er best nog wat mensen bij met ervaring.
Op 16 maart plannen we weer een maandborrel. Misschien wel wat snel
maar het maandritme willen wij er toch in houden om een gezellige nazit te
organiseren.
In het vorig Contactblad werd het jaarprogramma al in grote lijnen
beschreven. Toch mistte ik iets wat we het afgelopen jaar gestart zijn met
het Bartholomeuskoor.
De Themaviering(en). In oktober hebben we daar de première van gehad
met een dienst met Nederlandse componisten.
Als we een beetje de afspraak met 2 themavieringen per jaar willen
aanhouden zou deze vóór de zomervakantie gepland kunnen worden.
Zelf zou ik een viering willen voorstellen met werken van één componist.
Schubert zou wat mij betreft een mogelijkheid kunnen zijn.
Van deze componist hebben we een mis in de kast liggen:
Mass No. 2 in G Major D.167.
Ik herinner me nog de eerste uitvoering met één viool en cello.
Onderstaande link is wel leuk om de sfeer van deze mis te proeven.
https://www.youtube.com/watch?v=E_UavnuPkow
Afijn, maar eens over brainstormen.

Namens de Bartholomeus Commissie

Geert de Vreede

Nieuws van
Couleur Vocaal
!
Hallo allemaal,
Annette heeft mij de pen gegeven. Dus hier voor jullie een verslag over het
wel en wee bij Couleur Vocale.
Na de drukke kerstperiode zijn we ons in alle rust aan het voorbereiden op
wat komen gaat.
Met de commissie hebben we de agenda voor komend jaar besproken en
we zijn heel blij dat we na de Navidad Nuestra, nu ook de Misa Criolla van
Ariel Ramirez gaan uitvoeren. Is nog wel ver weg. Wordt ergens in juni
2019. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Dit om zeker te zijn van de
medewerking van het welbekende Ensemble del Sur en de fantastische
solist Jorge Martina. Meer nieuws volgt.
We zijn ondertussen wel met andere oude en nieuwe dingen begonnen. Zo
kwam Steven op het idee om de Messe Solennelle van Rossinni op te
voeren met piano en harmonium. Een behoorlijk dik boekwerk waar we nog
een flinke kluif aan hebben. De tekst lukt nog wel (16x Amen) maar die
nootjes. Dat wordt veel thuisstudie. Verder zijn we nog wat nocturnes van
Mozart aan het zingen wat voor de meesten van ons oude koek is en lekker
weg zingt.
Dat was ik bijna vergeten te vertellen. We zijn blij dat er uit de
projectzangers van de Navidad Nuestra een tenor is blijven hangen. Die
hebben we hard nodig. Welkom Roeland. Nu hoeft Niek het niet meer
alleen te doen. Bij de sopranen mogen we Anke van Bree verwelkomen.
Bassen, tenoren en alten zijn trouwens nog steeds welkom en misschien
heb je wel zin om mee te doen met het project van Rossinni. Het wordt echt
heel mooi. De uitvoering is gepland op 7 oktober a.s.
Dit was het nieuws vanuit het kamerkoor.
Graag wil ik de pen doorgeven aan Martine. Ik wens je veel inspiratie toe.

Hartelijke groet,

Mary Arkesteijn

Onze Agenda
De komende weken staan er weer aardig wat activiteiten
op de agenda van Deo Sacrum
Schrijft u even mee...?!
Allereerst uiteraard de “gewone” weekendvieringen.
In de aanloop naar het Hoogfeest van Pasen willen
we de vieringen in de 40-dagentijd vanzelfsprekend
goed verzorgen.
Dit jaar zijn er in onze kerk geen avondvieringen op
Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Zoals wellicht
bij u bekend wordt de viering van Witte Donderdag
om en om met Monster gedaan. Dit jaar dus de
viering in Monster. De Goede Vrijdag is al enkele
jaren in Monster vanwege de uitvoering van de Passion door Fine Tuning in
onze kerk. We kunnen ons dus goed voorbereiden op de Paaswake. Ook
dit jaar vangt de viering aan om 19.30 uur. We hopen dat deze gunstige
aanvangstijd, net als vorig jaar, zorgt voor een complete bezetting bij het
koor.
De kinderen zingen overigens Paaszaterdagmiddag om 16.30 uur tijdens
de gezinsviering.
De Hoogmis op Paasmorgen brengt ons traditiegetrouw de
Krönungsmesse van Mozart en verschillende feestelijke motetten met de
vertrouwde begeleiding van het Delphi Consort en Wim van Herk achter het
orgel. Heel fijn dat we weer op deze professionele ondersteuning mogen
rekenen.
De Algemene Ledenvergadering houden we op vrijdagavond 13 april ...
Het was even puzzelen om de voorbereiding van de muzikale activiteiten
rond te krijgen, maar na enkele jaren op de woensdagavond, een extra
avond, vergaderd te hebben, hebben we dus dit jaar weer gekozen voor de
vrijdagavond. We starten om 20.00 uur
Na Pasen gaat het dan crescendo op naar 4 mei.. Dodenherdenking...
Om 19.00 uur is er een Oecumenische viering waarna een korte
plechtigheid op de begraafplaats. Om 20.30 uur zullen we het Requiem van
Maurice Duruflé uitvoeren.
Patrick Hopper begeleidt ons daarbij op het orgel.
Op de volgende pagina even op een rijtje de repetities die gepland staan
voor dit Requiem:

Vrijdag 6 april
Dinsdag 17 april
Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Woensdag 2 mei
Vrijdag 4 mei

21.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
21.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.30 uur
19.30 uur
20.30 uur

Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Repetitie SATB
Generale Repetitie
Uitvoering

Leden Bartholomeuskoor, Concertkoor en Project deelnemers zijn van
harte uitgenodigd om deze uitvoering tot een mooi klinkend resultaat te
brengen. Doet u mee?!

Het is nog een eindje weg maar het lijkt ons goed vast te
noemen dat voor de mannen de “Trinitatis” van Cuypers
gepland staat op zondag 27 mei a.s., op het feest van de
H. Drieëenheid.
Uiteraard gaan we hier in het volgende Contactblad verder op in maar
wellicht kun je de datum vast reserveren in je agenda, zodat we met het
voltallige mannenkoor present zijn.
Beste Mensen… dit is het even voor nu
In elk geval.... Voldoende om naar uit te kijken.
Wordt vervolgd……
Tot gauw!
Namens bestuur en dirigent

Toos de Vreede

Zangkoren “Deo Sacrum”
Poeldijk

REQUIEM
Maurice Duruflé

onder leiding van

Steven van Wieren
Organist: Patrick Hopper
Vrijdag 4 mei 2018
Bartholomeuskerk Poeldijk
Aanvang 20.30 uur
Toegang gratis (na afloop deurcollecte)

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

ROOSTER
Donderdag 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

e

2 Zondag van de Vasten

09.30 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering de Studentenmesse van Antonio Lotti..
Maandag 26 februari
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 27 februari
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
Woensdag 28 februari
Geen bijeenkomsten voor het kinderkoor
vanwege de voorjaarsvakantie.
Donderdag 1 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 2 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (20.45u)
21.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor de Mis van Palestrina (4-3)
Zaterdag 3 maart
13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw)
Helpers en helpsters, hartelijk welkom.
We starten bij De Leuningjes.
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 4 maart

e

3 Zondag van de Vasten

09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Brevis van
Palestrina. De Vrouwenschola zingt het
Gregoriaans.
Maandag 5 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 6 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 7 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 8 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 9 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor het weekend en voor
Palmzondag en de Paaswake (einde 22.00 u.)
Zaterdag 10 maart
19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messe XI “Orbis Factor
van Henri Carol.
Zondag 11 maart

4e Zondag van de Vasten

09.30 uur - Viering met cantor
Maandag 12 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 13 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 14 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 15 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 16 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (20.45u)
21.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.
We repeteren voor Palmzondag, de Paaswake
en het weekend (einde 22.00 uur)
►►►

22.00 uur - Maandborrel in het repetitielokaal

Zaterdag 17 maart
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 18 maart

e

5 Zondag van de Vasten

09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse Viering.
Maandag 19 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 20 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
We repeteren voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 21 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 22 maart
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale

Vrijdag 23 maart
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren voor het weekend en de
Paaswake (einde 22.00 uur).
Zaterdag 24 maart
►►►

10.00 uur - Repetitie Perosikoor in het repetitielokaal
19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege Palmzondag

Zondag 25 maart

Palmzondag
Vandaag moeten alle spullen van de
Eierenactie ingeleverd zijn.

09.30 uur - Het Kinderkoor is uitgenodigd om bij de
GEZINSVIERING vanwege Palmzondag.
te zingen. Samen met de Scouting maken we
er een mooie viering van. (Graag om 09.15 uur
aanwezig in de Dagkapel (links voorin de kerk).
Maandag 26 maart
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 27 maart
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,
Concertkoor en Projectdeelnemers...
Slotrepetitie voor de Paas Hoogmis (22.00u)
Woensdag 28 maart
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

19.00 uur - De viering vanwege Witte Donderdag is
vanavond in de Machutuskerk in Monster.
Het koor Laus Deo zingt.
20.00 uur - Generale Repetitie Fine Tuning.
20.30 uur - Solistenrepetitie in het repetitielokaal
Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

11.00 uur - PRIJSUITREIKING EIERENACTIE:
In het repetitielokaal in de Leuningjes kunnen
de EXTRA prijzen worden opgehaald
(tot 12.00 uur)
19.00 uur - De viering vanwege Goede Vrijdag is
vanavond in de Machutuskerk in Monster.
Het koor Laus Deo zingt.
►►►

20.00 uur - Fine Tuning voert De WESTLAND PASSION
uit in onze kerk (zie apart artikel)

Zaterdag 31 maart
!!!

Paaszaterdag

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

Zondag 1 april

Hoogfeest van Pasen

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

Maandag 2 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 3 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor: Westland Proms.
Sopranen en alten, tenoren en bassen.
Woensdag 4 april
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 5 april
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 6 april
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren o.a. voor het weekend (20.45u)
21.00 uur - Repetitie voor het Requiem van Duruflé
Voor alle deelnemers: Dames en Heren.
(einde 22.00 uur).
.

Zaterdag 7 april
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 8 april
09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
Maandag 9 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 10 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor: Westland Proms
Sopranen en alten, tenoren en bassen.
Woensdag 11 april
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 12 april
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 13 april
►►►

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

Zaterdag 14 april
19.00 uur - Geen Viering

Zondag 15 april
09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering
►►►►

11.00 uur - Kinderkoor is uitgenodigd om de Eerst
Communieviering te komen zingen in de St.
Josephkerk in Wateringen.
>>>>>

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

Maandag 16 april
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 17 april
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie voor het Requiem van Duruflé
Voor alle deelnemers: Dames en Heren.
Woensdag 18 april
13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
Donderdag 19 april
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 20 april
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor
We repeteren o.a. voor het weekend (20.45u)
21.00 uur - Repetitie voor het Requiem van Duruflé
Voor alle deelnemers: Dames en Heren.
(einde 22.00 uur)

Zaterdag 21 april
19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Petrus en Paulusmis van
Jan Vermulst.
Zondag 22 april
►►►►

.

09.30 uur - Het kinderkoor zingt bij de Eerste
Communieviering in de Bartholomeuskerk.
(Graag 09.15 uur aanwezig).

Oud Papier…..!!!
U kunt ook nog steeds…..:
** uw oud papier naar onze container aan de
Monsterseweg brengen (van harte aanbevolen!);
**Op zaterdagmiddag 3 maart wordt het oud papier
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe
containers hebben
** Voor de maandelijkse gemeentelijke acties op de woensdagavond
(eerste woensdag van de maand) is versterking van de ploeg nog steeds
van harte welkom. Dan zijn niet elke maand
dezelfde mensen aan de beurt.
Vrijwilligers… Biedt u aan….
zangkoren@deosacrum.nl

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 13 april
Aanvang 20.00 uur
Repetitielokaal Deo Sacrum

Hey allemaal,
Nog iets meer dan een maand te gaan en dan is het
zover: de vierde Westland Passion! Vorig jaar stond
Petrus nog in de hoofdrol als vriend en leerling van
Jezus. Nu staat Maria, Jezus’ eigen moeder, in de
schijnwerpers en zij beleeft alles op een heel andere
manier. We kunnen ons allemaal voorstellen dat het een vreselijk verlies is
om je kind te moeten missen, maar hier spelen nog meer zaken mee. Want
zal zijn dood wel het einde zijn? Op Goede Vrijdag 30 maart wordt dit
verhaal vol passie door ons uitgevoerd.
Na de eerste drie zeer succesvolle edities is er weer een geheel nieuw
script geschreven en zijn nieuwe popnummers passend
bij het verhaal gekozen. Met nummers van Justin Timberlake, Claudia
de Breij, Kensington en Rag’n’Bone Man is er weer een verrassende
invulling gegeven aan dit oude lijdensverhaal, waardoor je heel anders gaat
luisteren naar deze muziek.
Geïnspireerd door The Passion, die nu al voor de achtste keer op Witte
Donderdag live op tv zal worden uitgezonden, presenteert Popkoor
Fine Tuning nu voor de vierde maal de Westland Passion. Acteurs en
solisten van het koor maken er samen met een band een spectaculaire
Westlandse versie van, ondersteund met professioneel licht en geluid.
Alle nieuwe muziek is inmiddels ingestudeerd en nu is het alleen nog alles
fine tunen voordat het op 30 maart zover is. De rollen zijn verdeeld, er
wordt hard gewerkt om alle teksten uit het hoofd te leren en de eerste
doorloop staat al gepland. De spanning stijgt en we hebben er zin in!

De Westland Passion wordt op Goede Vrijdag 30 maart om 20.00uur
in de H. Bartholomeus Kerk, Voorstraat 109 in Poeldijk uitgevoerd.
Het is geschikt voor jong en oud. De toegang is gratis met een
vrijwillige bijdrage na afloop.
Groetjes,

Susan

Traditionele Eierenactie
Kinderkoor

Voor de 51e keer houdt het
Kinderkoor dit jaar de
eierenactie.
De opbrengst is o.a. bestemd
voor de activiteiten van het
kinderkoor waaronder het
Zomerkamp
Koopt u ook van die
overheerlijk
chocolade eitjes???

Kinderkoor
Hallo jongelui…
Wat gaat de tijd snel, hé! Het is niet te geloven.
Pasen komt er alweer aan en dat betekent de traditionele
eierenactie van het kinderkoor ook alweer begonnen is.
Afgelopen woensdag hebben we de tasjes
met eieren uitgedeeld en ik hoop dat jullie er
weer veel lol in hebben om de eitjes te
verkopen.
Jolijn gaat al heel goed. Ze heeft al drie
tasjes leeg. De mensen vinden het een
super leuke (én lekker actie ) En…
Voor de beste verkopers zijn er prijzen te
winnen… Ik ben benieuwd wie de beste
verkoper dit jaar gaat worden en wat het
record wordt.
Ik heb al genoten van die heerlijke chocoladegeur in huis. (wat is dat toch
verleidelijk) Maar liefst 45 kilo eitjes hebben we vast ingepakt voor de
verkoop.
Naast de overheerlijke eitjes zijn er ook extra prijzen te winnen. Vijf
Paasrollades (gesponsord door Keurslager Marco van der Hout) 20
Paasstollen (gesponsord door Bakkerij van Malkenhorst) en 20 doosjes
kakelverse eieren.
Evenals vorig jaar gaan we natuurlijk tijdens de repetities van de
volwassenen de chocolade eitjes verkopen. Het is natuurlijk niet goed voor
de lijn, maar altijd lekker en dat weten de volwassenen ook allemaal.
Dan nu even naar onze muzikale zaken.
Inmiddels hebben we al een paar uitnodigingen binnen om op te treden.
Omdat we het fijn vinden om ons te laten horen zijn we van harte op die
uitnodigingen ingegaan.
Allereerste was daar de kennismakingsviering voor
de Eerste H. Communie zondag jl. Jullie hebben
goed je best gedaan en ook het zingen van het lied
“Je mag er zijn” met de Eerste Communicantjes
ging super goed.
Op zondag 25 maart, is het Palmzondag. Kom je
dan ook zingen tijdens de Gezinsviering. Ook alle kinderen van de Scouting
zijn er met hun Palmpaasstokken en ik denk dat we Jezus op zijn ezel
mogen verwelkomen. Als je het leuk vindt mag je ook een Palmpaasstok

maken. Aan het einde van de viering krijg je dan een adres van iemand die
ziek of alleen is, zodat je die meneer of mevrouw een beetje blij kan maken.
Op Paaszaterdagmiddag, 31 maart, om 16.30 uur zingen we samen met
de pupillen tijdens de Gezinsviering.
Er komt geen eind aan onze activiteiten. We zijn namelijk uitgenodigd om in
Wateringen te komen zingen bij de Eerste Communie viering in de St.
Josephkerk. Dat is op zondagochtend 15 april om 11.00 uur. Charlotte en
Rosalie (de nichtjes van Jolijn en de tweeling van Melisande die altijd piano
bij ons speelt) doen daar hun Eerste Communie.
De week erop is het feest bij ons in de kerk. Op zondag 22 april doen Jolijn,
Maja en Angelo hun Eerste Communie en natuurlijk gaan we daar ook
zingen om er een groot feest van te maken.
Je ziet het genoeg te doen de komende weken. Maar... er volgt nog
meer.....De kinderkoorcommissie is druk aan het vergaderen en er staat al
een optreden gepland in ’s Gravenzande. Daar hoor je binnenkort meer
van.
Natuurlijk is de speciale kampcommissie zich al het voorbereiden op het
zomerkamp. Het thema gaan we niet bekend maken, dat blijft het grootste
geheim…..
Zoals je weet gaan we van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24
augustus op zomerkamp naar Otterlo: De Houtkamp. Ik hoor al van
kinderen die meegaan. Het wordt echt hartstikke leuk, dus als je nog een
beetje twijfelt… niet doen! Het wordt super! Ik heb er in elk geval super veel
zin in.
Binnenkort komt de informatie op de mail met de inschrijfformulieren.
Voor wie is het zomerkamp ……. Kinderen die na de zomervakantie naar
groep vier gaan mogen al mee op zomerkamp. De maximum leeftijd is 16
jaar..
Enne… jullie mogen ook broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes,
vriendinnetjes en klasgenootjes meenemen. We hebben een heerlijk
kamphuis, … Dus ik zou zeggen…. Ga gezellig mee allemaal !!!!
Nou jongelui, dit was het weer voor deze keer. Heel veel plezier de
komende weken bij het zingen en tot ziens!
namens de kinderkoorcommissie

Toos de Vreede

Algemene
Ledenvergadering
Vrijdag 13 april
Aanvang 20.00 uur
Repetitielokaal
Deo Sacrum
Voor:
- alle leden van 15 jaar en ouder;
- ere-leden en leden van verdiensten
- genodigden;

Reserveer datum en tijd vast in
uw agenda.

Onze Jarigen

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

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

April
35812 12 13 20 -

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

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

