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Nummer 2: februari 2019 

Beste lezer, 
 
In je digitale brievenbus verschijnt hierbij de tweede Nieuwbrief van Deo Sacrum. 
Na het verschijnen van de eerste brief is er veel gebeurd binnen de koorgelederen. Dat is ook 
niet verwonderlijk want we moeten maar liefst een half jaar terug. We kunnen op de diverse 
muzikale gebeurtenissen met tevredenheid terugkijken. Straks in het jaarverslag van de 
vereniging zullen we uitgebreid stilstaan bij al onze voorbije activiteiten en lees je de 
verslagen.  
 
Momenteel staat er een flink aantal activiteiten op de agenda van de verschillende 
koorgroepen. Er is dus heel wat te vertellen . 
Hopelijk hebben we je, na het lezen van deze brief, weer helemaal “bijgepraat”.  
Deze uitgave heeft wat lang op zich laten wachten, maar voor de toekomst beloven we 
beterschap door het Nieuws van Deo frequenter te laten verschijnen. 
Heb jij ook nieuws voor de Nieuwsbrief…? Je bijdrage is van harte welkom! 
Veel leesplezier gewenst. 

Toos de Vreede, secretaris 
 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Toos de Vreede 
Gantel 2 
2675 CH Honselersdijk 
T: 0174 – 24 52 38 
M: 06 – 28 63 25 52 
E: tdevreede@planet.nl 

Penningmeester: 
Martien van Ruijven 
Van Ruijvenlaan 5 
2685 LC Poeldijk 
Tel.: 0174 – 24 70 96  
 
E: mjmvruijven@hotmail.com 

De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:  
Ben Beekman    - Concertkoor Westland 
Niek van den Boer   - Kamerkoor Couleur Vocale 
Marcel Dekker   - Popkoor Fine Tuning 
Caroline Dijkhoff   - Bartholomeuskoor 
Monique van Lom   - Bartholomeuskoor 
Renate van Oostveen Koentze - Kinderkoor Westland 

Muzikale Leiding: Steven van Wieren  - Email: stevenvanwieren@gmail.com 

Nieuwsbrief 
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Van de Bestuurstafel 
Door Monique van Lom 
 

2019 is alweer 
een aantal weken 
oud en we 
hebben elkaar 
ondertussen een 
fantastisch jaar 
toegewenst. 2018 
hebben we op 

een goede manier afgesloten met de 
uitvoeringen van de diverse koorgroepen 
rondom Kerst.  
Het bestuur en alle commissies zijn hard aan 
het werk met de voorbereidingen voor dit 
jaar. 
 
Er staan tal van projecten op de agenda voor 
het komende half jaar. Denk hierbij aan: 

 Kinderen voor kinderen Sing Along op 
31 maart 

 Matthäus Passion op 5 en 7 april 
 The Westland Passion op 19 april 
 Requiem van Fauré op 4 mei 
 Misa Criola op 9 juni 

 
Allemaal mooie uitdagingen voor alle 
koorgroepen en hopelijk tal van projectleden. 
Er moet hard gewerkt worden door iedereen, 
maar uitdagingen moeten we niet uit de weg 
gaan. Op deze manier zetten we Deo Sacrum 
op de kaart en wie weet worden er nog 
projectleden vast lid van ons koor. 
 
De enquête is afgelopen jaar door de leden 
van het Bartholomeuskoor ingevuld en 
besproken in de CoBaKo. Daaruit zijn een 
aantal punten naar voren gekomen die nu 
door het bestuur bekeken worden.  

Er moet gekeken worden wat en hoe we 
daarmee verder gaan. Op het moment dat 
daar duidelijkheid over is, zal de uitslag 
gedeeld worden met de leden van het 
Bartholomeuskoor. 
 
Er wordt druk gewerkt aan de herziening van 
het Vademecum om deze weer up-to-date te 
krijgen. Het is behoorlijk intensief en 
tijdrovend werk. Het gaat de goede kant op, 
maar er moeten nog wat laatste puntjes op de 
i gezet worden. 
 
In het komende half jaar staat ook de 
Algemene Leden Vergadering gepland. Door 
alle projecten zal deze waarschijnlijk iets 
later dan gewend plaatsvinden. Noteert u 
alvast de datum 8 mei in uw agenda, want de 
ALV staat op die datum gepland. 
 
U ziet het, het bestuur is al druk in de weer. 
Maar we kunnen het niet alleen. Uw inbreng 
en aanwezigheid zijn van het grootste belang. 
Laten we er met elkaar een goed jaar van 
maken. En misschien gaat het niet altijd even 
goed, maar denk dan maar aan de uitspraak 
van Beethoven: 
‘Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar 
zingen zonder passie is onvergeeflijk!’ 
 
Veel zangplezier 
gewenst! 
 

 

Voor de 52e 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??? 



 

Pasen 2019 
 
In de aanloop naar het Hoogfeest van Pasen willen we 
de vieringen in de 40-dagentijd vanzelfsprekend goed 
verzorgen. 
Dit jaar is de avondviering van Witte Donderdag in onze kerk. De Goede 
Vrijdag is al enkele jaren in Monster vanwege de uitvoering van de Passion 
door Fine Tuning in onze kerk. Verder zingt het Bartholomeuskoor tijdens de Paaswake. Ook 
dit jaar vangt deze 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. 
Uiteraard is er voor Projectzangers weer de gelegenheid om aan te sluiten bij de Paas 
Hoogmis. Immers, er zijn inmiddels veel zangers en zangeressen die deze Mis kennen. 
 
Extra dit jaar is de deelname aan deze Hoogmis door een aantal leden van het Amsterdams 
Gemengd Koor  
Op initiatief van Melisande Schu rmann, die bij het AGK 
als project-lid enkele keren heeft meegezongen, is het 
plan opgevat om leden van het AGK de mogelijkheid te 
bieden om met onze Paas Hoogmis mee te zingen. Het 
AGK zingt de Kro nungsmesse in een concert in het 
Concertgebouw op 31 maart o.l.v. Paul Valk en voor hen is 
het de  gelegenheid om het gestudeerde nogmaals te 
kunnen uitvoeren.  Momenteel hebben zo’n 15 
deelnemers, verspreid over de 4 partijen, zich gemeld om 
mee te doen.  
 
Onderstaand het repetitieschema: 
 

Repetitieschema Pasen Hoogmis 2019 
 

Vrijdag  8  maart 19.30 – 20.45 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  15  maart 19.30 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  29  maart 19.30 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 

(Einde van de repetitie stukje Paaswake) 
Dinsdag  9  april 20.00 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Dinsdag  16  april 19.30 – 22.00 uur Slotrepetitie voor alle deelnemers  

(plus Amsterdam) 
Zaterdag  20  april 10.00 – 13.00 uur Generale Repetitie voor alle deelnemers 

(plus Amsterdam) 
Zondag  21  april 10.30 uur HOOGMIS 

 
 

 
  



 

Het is een tijdje stil geweest rond het Perosikoor. 
Er waren in de tweede helft van 2018 weinig uitvaarten in Poeldijk en ook 
voor buiten Poeldijk kwamen er geen verzoeken binnen. Inmiddels is dit tij 
duidelijk gekeerd en is het Perosikoor regelmatig te horen in de 
Bartholomeuskerk, maar ook daarbuiten. De afgelopen periode zongen we in 
Wassenaar en tweekeer in Naaldwijk. We vinden het fijn dat we als koor op 

deze manier kunnen bijdragen om een mooi afscheid te verzorgen en de families tot steun te 
zijn. De waardering blijkt uit de berichten die we nadien ontvangen: 
 
De afgelopen periode mochten we onderstaande berichten ontvangen: 
 
Aan allen die gezongen 
hebben bij de uitvaart van 
Joop Gardien (22-12-2018)  
 
We willen jullie bijzonder 
bedanken voor de prachtige 
zang tijdens de mis. Het 
maakte de mooie mis voor 
ons helemaal af. Speciale 
dank aan Jos Vranken. Wij 
wisten vooraf niet dat hij de 
mis zou dirigeren, maar we 
vinden het heel bijzonder en 
mooi dat dit zo is gegaan. 
Dank! 
 
Warme groet, 
Helen, Lisette, Bart en Coen. 

Beste heren, 
 
Hartelijk dank voor jullie 
inzet tijdens de uitvaart van 
mijn vader, donderdag 
jongstleden. Ik heb na afloop 
vele mensen gehoord over 
de kwaliteit van het koor, 
ook van familieleden die 
veelal geen ervaring hebben 
met uitvaartmissen waren 
onder de indruk van het 
gezang. Mijn moeder vond 
het een perfecte mis en ik 
kan niet anders dan dit 
onderstrepen. We hadden 
mijn vader geen grotere eer 
kunnen bewijzen dan met 
zo’n afscheid! 

Met vriendelijke groet, 
Andreas Polman  

Heren, 
 
Namens de familie wil ik het 
Perosi Koor bedanken voor 
hun grote inzet tijdens de 
uitvaart van Mevrouw Gré 
de Kok-Nederpelt. 
 
Wij hebben allen genoten 
van de mooie klanken van 
de Perosi Mis voor de 
Uitvaart. 
en speciaal van de gezongen 
solo partijen. 
 
Bedankt allen. 
Sjaak de Kok. 
 

                                     

Wekelijks komt de Vrouwenschola op dinsdagavond bij elkaar 
om het programma voor de komende viering voor te bereiden. 
Met vijf dames wordt het programma zo optimaal als mogelijk 
voorbereid. 
Naast de “gewone” vieringen is de Vrouwenschola ook te horen 
tijdens de Hoogmissen op Paasmorgen en Kerstmorgen. 
 

Momenteel ligt er een uitnodiging om mee te werken aan de Vesper Plus viering in de Oude 
Kerk te Naaldwijk op zondag 16 juni a.s. 
Tijdens deze Vespers op de zondag van “De Heilige Drieeenheid” (Trinitatis) worden de 
gezangen van deze zondag uitgevoerd. Deze Vesper Plus vangt aan om 19.00 uur. 
 
NB. 
Bij de Vrouwenschola is plaats voor uitbreiding van het aantal zangeressen. 
Kun je het Gregoriaans waarderen en zou je wel eens een paar repetities mee willen maken 
om te kijken of het wat voor jóu is.  Voel je welkom. Dinsdagavond om 19.00 uur. 

  



 

De Mattheus passie voor jong en oud 
 
Concertkoor Westland gaat in april met de eerste editie van 
het “Westland Mattheus festival” jong en oud de mogelijkheid 
bieden kennis te maken met de Mattheus Passie van J.S. Bach. 
 
Op vrijdagmiddag 5 april om 13.15 uur is er voor 
schoolkinderen van groep 6-7-8 een aangepaste verkorte 

versie van de Mattheus met muzikale delen uit de originele versie van de Mattheus Passie 
gestoken in een modern jasje. 
Dat moderne jasje is een versie van het lijdensverhaal van Jezus naar het boek van Simon van 
der Geest, de Zapp Mattheus. 
In samenwerking met Westland Cultuurweb zijn alle scholen aangeschreven en uitgenodigd,  
Voor ouders, grootouders en kinderen is deze verkorte versie te beluisteren op vrijdagavond 
5 april om19.00 uur. 
De complete Mattheus Passie wordt uitgevoerd op zondagmiddag 7 april om 14.30 uur. 
 
Alle uitvoeringen vinden plaats in de Adrianuskerk te Naaldwijk 
Medewerking verleent Het Promenade Orkest en een zestal solisten. 
Het geheel staat onder leiding van Steven van Wieren. 
 
Binnenkort start de kaartverkoop. Hou dus de berichtgeving in de gaten…. 
Inmiddels zijn de zangers ontzettend hard aan het repeteren en wordt er thuis flink geoefend. 
We hopen op 5 en 7 april voor een groot publiek mooie uitvoeringen te kunnen neerzetten. 
Voor informatie: concertkoorwestland@gmail.com 
 
 

                                     

Door:  
Niek van den Boer 

 
 
Wat was en komt … 
 
Op 9 december brachten we in een bomvolle 
Uniekerk in ’s-Gravenzande ons traditionele 
kerstconcert in samenwerking met het 
Timinitrio. Begeleid door Mieneke Meijer op 
piano en orgel zongen we in een sfeervolle 
ambiance kerstliederen in vele talen, ook 
samen met de aanwezigen. Hooglijk 
gewaardeerd zoals wel bleek uit de 
deurcollecte en de lovende opmerkingen na 
afloop tijdens de nazit onder het genot van 
een glas glühwein. Te overwegen valt 
overigens om volgende Kerst uit te wijken 
naar een grotere locatie, want het is altijd 
jammer, als mensen zoals nu 
onverrichterzake naar huis moeten, omdat er 
“in de herberg” geen plaats meer is. 

In de dagen er na zongen wij nog delen van 
het programma in het Leyenburg ziekenhuis 
(op donderdag), in het Inloophuis Carma in 
Naaldwijk (op zondag) en bij de Tafel van 
Hoop in Monster (op dinsdag). Wel even een 
drukke periode, maar natuurlijk wel fijn om 
te doen voor een dankbaar publiek. 
 
Na de Kerst zijn we begonnen met het 
repeteren voor de Misa Criolla van Ariel 
Ramirez, uit te voeren tijdens de viering bij 
het Hoogfeest van Pinksteren op 9 juni in 
samenwerking met het Ensemble del Sur en 
tenor Jorge Martina en het requiem van 
Fauré, uit te voeren na de Dodenherdenking 
op 4 mei. In beide gevallen samen met het 
Bartholomeuskoor en projectzangers. 
Genoeg om voor te bereiden en om naar uit 
te kijken. We hopen u bij beide gelegenheden 
te ontmoeten. 
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Tweemaal het verraad van Judas in de 
Westland Passion 
door Susan Endhoven 
 
Hij komt er aan: onze vijfde editie van de Westland Passion! Vorig jaar kon je 
het verhaal volgen door de ogen van Maria. Deze keer is het de beurt aan de 
‘slecht’ Judas. 
 
We volgen zijn weg die van vriendschap overgaat naar het verraad van Jezus. Maar was het 
wel echt verraad? En bedoelde Judas het allemaal eigenlijk wel zo slecht? 
Dit jaar is het te zien in een uitvoering die wordt begeleid met muziek van onder andere 
BLØF, Bastille, Disturbed, Dua Lipa, I.O.S, en P!nk. 
 
Deze jubileumeditie is onze vijfde en laatste editie van de Westland Passion. Na vier 
succesvolle jaren met honderden bezoekers komt er nu, met niet één, maar zelfs twee 
speciale jubileumuitvoeringen, een einde aan de reeks. Mis hem dus niet!  
Vanwege de grote drukte bij voorgaande edities is er nu een tweede uitvoering en geven we 
je vooral op woensdag kans op een mooie plek. 
 
De Westland Paasion vindt plaats op woensdag 17 april en op Goede Vrijdag 19 april om 
20.00 uur in de H. Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 in Poeldijk. De uitvoeringen zijn voor 
publiek van alle leeftijden geschikt en de toegang is gratis. 
Tip: wil je een goede plaats? Kom dan op woensdag! 

 

 

Het Kinderkoor: 

Volop aan het 

oefenen voor 

Het  

Kinderen 

Voor 

Kinderen 

Spektakel 

Op 31 maart a.s.  



 

Misa Criolla 
 

Het Bartholomeuskoor en Kamerkoor Couleur 
Vocale zijn samen van start gegaan met een wel héél 
bijzonder project. Op zondagochtend 9 juni a.s. 
zingen zij tijdens de Hoogmis van Pinksteren de 
“Misa Criolla” van Ariel Ramirez in onze 
Bartholomeuskerk. 
De medewerking van de tenorsolist Jorge Martina 
en het Ensemble der Sur zorgen ervoor dat er echte 
Zuid-Amerikaanse klanken in de kerk zullen 
klinken. 
 
Momenteel wordt er op donderdagavond 
(kamerkoor) en de vrijdagavond 
(Bartholomeuskoor) bij elkaar door ruim 50 
deelnemers gerepeteerd aan de Misa Criolla.  
De tekst en de ritmes van de Zuid Amerikaanse 
muziek vragen de nodige aandacht. Een uitdaging 
zullen we maar zeggen, maar het gaat lukken… 
We kunnen vaststellen dat het wel heel bijzonder 
gaat worden. 
Bij beide koorgroepen hebben projectzangers zich 
gemeld voor deelname. Daar zijn we erg blij mee. 

Wil je nog aanhaken… wees er dan snel bij. 
Voor beide avonden is een repetitieschema samengesteld.  
 
Uiteraard wordt er een paar keer gezamenlijk gerepeteerd door het Bartholomeuskoor en het 
kamerkoor. Ook zal de solotenor tweekeer bij ons op de repetitie komen.  
Ook dat worden al kleine feestjes. 
 
Vrijdag  24  mei 19.30 – 22.00 uur Repetitie Bartholomeuskoor én Kamerkoor 

mét Jorge Martina 

Vrijdag   31  mei 19.30 – 21.00 uur Repetitie Bartholomeuskoor én Kamerkoor 

Vrijdag  7  juni  Slotrepetitie Bartholomeuskoor én Kamerkoor 
mét Jorge Marina 

Zondag  9  juni 09.00 – 10.30 uur Generale Repetitie met alle deelnemers 

 11.00 – 12.00 uur VIERING   Met mogelijk aansluitend kort 
optreden door Ensemble del Sur 

 
(De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 25,- inclusief de benodigde 
bladmuziek). En verder… 
We hopen natuurlijk op een volle kerk op  Pinkstermorgen. 
Laat de tam, tam zijn werk vast doen…  
Geef deze bijzondere uitvoering door aan familie, vrienden en bekenden.  
Dit mag niemand missen… 
 

Zondag 9 juni, aanvang 11.00 uur. Kerk is open om 10.30 uur. 
 
 



 

Requiem – Gabriel Fauré 
 
Naast de samenwerking met de Missa Criolla trekken het 
Bartholomeuskoor en het kamerkoor ook samen op voor de 
uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré vanwege 
Dodenherdenking op zaterdagavond 4 mei. 
Om 19.00 uur is er deze zaterdag een Oecumenische viering 
waarna een korte plechtigheid op de begraafplaats. Om 20.30 
uur zullen we het Requiem van Fauré uitvoeren.  
Patrick Hopper begeleidt ons daarbij op het orgel. 
Onderstaand even de repetities op een rij. 
 
 
 
 

 

Repetitieschema Requiem Gabriel Fauré 
Bartholomeuskoor 

 
Dinsdag  23  april 20.00 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  26  april 19.30 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  3  mei 19.30 uur Generale Repetitie  

voor alle deelnemers in de kerk 
Zaterdag  4  mei 20.30 uur CONCERT 

 
 

Repetitieschema Requiem Gabriel Fauré 
Kamerkoor Vocale 

 
Donderdag 21  februari 20.00  – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Donderdag  28  februari 20.00  – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Donderdag 11  april 20.00  – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  26  april 19.30 – 22.00 uur Repetitie samen met Bartholomeuskoor 
Vrijdag  3  mei 
 

19.30 uur Generale Repetitie  
voor alle deelnemers in de kerk 

Zaterdag  4  mei 20.30 uur 
 

CONCERT 

 
Naast de leden van het  Bartholomeuskoor en het Kamerkoor zijn ook de leden van de overige 
koorgroepen en Project deelnemers van harte uitgenodigd om deze uitvoering tot een mooi 
klinkend resultaat te brengen. Doet u mee?! 

Toos de Vreede 
 

  



 

Kinderkoor,  
Door Toos de Vreede 
 
 
 
Samen met het (leerling)orkest 
‘Phoenix’ en dansschool ‘Dance For You’ worden 
wij iedere morgen “Wakker met een wijsje in ons 
hoofd…”. 
 
Onder leiding van dirigent/arrangeur Hans Tobel 
speelt Phoenix alle bekende nummers van 
‘Kinderen voor Kinderen’ en Dance For You zorgt 
voor een spetterende dansshow waardoor je niet 
stil kan blijven zitten. En wij, Kinderkoor Westland, 
zingen luidkeels alle bekende nummers mee. 
Een waar muziekfeest om écht niet te missen! 

En wat zingen we dan: 
Er is een heuse Kinderen voor 
Kinderen ‘tracklist’  opgesteld.  Een 
kleine greep eruit (want we 
verklappen niet alles) : Klaar voor de 
start, Wakker met een wijsje, 
ochtendhumeur, de Kerstezel, Fitlala, 
Ik heb zo waanzinnig gedroomd, 
Onbewoond eiland en…. Er is een 
heuse Finale Medley… 
Kom je ook kijken, luisteren en 
meezingen ???? 
 
Wanneer:  
Zondag 31 maart 2019 
Waar:   
De Veiling (voorheen De Leuningjes) – 
Poeldijk 
 
Wij spelen deze middag twee 
voorstellingen met elkaar. 
1e Voorstelling:  13.30 – 14.45 uur 
2e Voorstelling:  16.00 – 17.15 uur 
 
De toegangskaarten zijn binnenkort 
online te bestellen. Hou de 
berichtgeving in de gaten. 
 
Toegangskaarten 
kosten € 7,- pp 
exclusief 
reserveringskosten. 
 
  

Kinderkoor …. En verder 
Door Toos de Vreede 
 
Met het kinderkoor gaat de aandacht voor het grootste gedeelte uit naar het Kinderen voor 
Kinderen Spektakel op zondag 31 maart a.s. 
Natuurlijk zijn er ook nog andere activiteiten voor de kinderen: 
- Samen met de Scouting verzorgt het Kinderkoor de viering op Palmzondag, 14 april  
- Ook bij de Eerste Communieviering, op 19 mei zijn we natuurlijk van de partij (met de  
              kennismakingsviering op zondag 17 maart a.s. 
- Verder wordt er momenteel overlegd of we een optreden kunnen verzorgen op  
- Koningsdag, 27 april, in Wateringen in het Hofpark. 
- We gaan een leuke middag verzorgen in Zorgcentrum Sonnevanck in ’s Gravenzande  
- op woensdagmiddag 22 mei a.s. 
- En…. Heel belangrijk…. We gaan weer op zomerkamp…. 

              Bestemming: De Wildwal in Lunteren; 
             Wanneer:  26 t/m 30 augusus 2019 
 



 

Koorfamilie 
Door Toos de Vreede 

 
De afgelopen periode hebben we als 
koorfamilie afscheid genomen van twee 
bijzondere mannen. 
Op maandag 19 november jl. is Bert 
Wensveen overleden. Bert is 87 jaar 
geworden. 
Bert is ruim 50 jaar trouw lid van Deo 
Sacrum geweest, was lid van verdienste en 
sinds de oprichting ook lid van het 
Perosikoor.  
Dankbaar herinneren wij Bert als een 
enthousiast koorzanger, met een bijzonder 
lange staat van dienst voor onze parochie en 
onze vereniging. 
 
Op 15 december jl. is Joop Gardien overleden.  
Joop is een paar jaar lid van het koor geweest 
maar is een groot aantal jaren voorzitter 
geweest van de Stichting Vrienden van Deo 
Sacrum en is zodoende op bijzondere wijze 
van betekenis geweest voor onze zangkoren. 
Dankbaar herinneren wij hem als een 
markante en sympathieke man die 
belangstelling toonde voor het wel en wee 
van onze vereniging.  
Joop Gardien is 64 jaar geworden. 
 
De Stichting Vrienden van Deo Sacrum nam 
deze maand afscheid van haar voorzitter 
Frans Touw. Frans is sinds 30-8-1993 
Voorzitter van de Stichting geweest en volgde 
destijds Joop Gardien op. Met grote 
belangstelling heeft Frans de activiteiten van 
de vereniging gevolgd en waar nodig zich 
ingezet om het de vereniging goed te laten 
gaan. Vanaf deze plaats willen we Frans 
Touw heel hartelijke bedanken voor zijn 
jarenlange trouwe belangstelling en inzet en 
wensen hem voor de toekomst alle goeds toe. 
 
We zijn blij dat we een nieuwe voorzitter 
voor de Stichting hebben kunnen vinden in 
de persoon van Frans van Velthoven. Frans is 
geen onbekende in Poeldijk en draagt het 
koor een warm hart toe.  We hopen van harte 
op een lange en plezierige samenwerking. 

Tenslotte 
 
 

Het is opnieuw een flinke nieuwsbrief 
geworden. 
Er is ook veel nieuws en ik hoop dat ik voor 
nu volledig ben. 
 
Hopelijk weet je deze nieuwsbrief te 
waarderen en heb je ‘m inderdaad helemaal 
gelezen. 
 
Voor de komende periode wens ik je veel 
zangplezier. 
De koorleden die momenteeel niet in de 
gelegenhied zijn om de repetities te bezoeken 
wegens ziekte of omstandigheden bij het 
thuisfront wens ik heel veel sterkte toe en zo 
mogelijkheid beterschap. 
We denken aan jullie. 
 

Toos de Vreede 

 


