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Beste lezer,
Hierbij de nieuwe Nieuwsbrief van Deo Sacrum in je digitale brievenbus.
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de activiteiten en plannen van de
verschillende koorgroepen. De afgelopen maanden is er voldoende de revue gepasseerd om
even op terug te blikken.
We staan vlak voor de Zomerstop.
Misschien ben je er aan toe… We kijken er met z’n allen stiekem een beetje naar uit …
De koorvakantie…
Een paar weken geen gang naar “De Veiling” op je vaste
repetitieavond.
We gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Laat de zwoele zomeravonden maar komen.
Fijne vakantie gewenst en veel leesplezier met deze nieuwsbrief
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Beste koorleden,
Door Caroline Dijkhoff
Het afgelopen koorjaar is razendsnel voorbij gegaan.
Om je toch een klein inkijkje te geven wat de commissie zoal
heeft gedaan afgelopen jaar nemen we je mee...
Allereerst zijn er diverse vergaderingen geweest. In deze vergaderingen worden zaken
besproken die de koorleden aangaan. Je kunt hierbij denken aan het doorspreken van de
repetities en uitvoeringen. We praten dan over wat er goed en leuk was, maar ook wat beter
kan. Om meer inzicht te krijgen wat onze koorleden nu echt belangrijk vinden is via de
enquête veel duidelijk geworden. Natuurlijk worden de uitkomsten met u besproken en
proberen we zaken om te zetten naar een actief actieplan. Daarbij is uw inbreng van groot
belang. Met elkaar en voor elkaar!
Mooi is ook te weten dat u waarde hecht aan het onderlinge contact en met elkaar samen
activiteiten wil ondernemen. Een mooi voorbeeld is de maandborrel, die regelmatig heeft
plaatsgevonden. Natuurlijk is het fijn dat u dan even met elkaar kunt kletsen, een kaartje kunt
leggen en daardoor de onderlinge banden kunnen worden verstevigd. Want dat onze banden
belangrijk zijn, dat wordt steeds duidelijker.
Het is best goed op te merken, dat we met een steeds kleiner wordende groep zingen. Ik weet
niet of u er wel eens bij stilstaat, dat het soms op vrijdag best stil is op de repetitie en op de
zondag juist weer veel mensen zingen. Of juist andersom. Vanuit de commissie vinden wij het
belangrijk dat juist op zondag een mooie presentatie volgt. Logisch is de gedachte, dat je al zo
lang zingt en echt wel mee kunt zingen. Maar is dat ook echt zo? Ken je de aanwijzingen van
de dirigent, de melodielijn of de inzet nog wel zo nauwkeurig? Wij denken dat repeteren zin
heeft en dat het dus ook belangrijk is er op de repetitie te zijn. We begrijpen best dat iedereen
van alles aan de hand heeft en dat niet altijd lukt. Maar daartegenover staat, dat we met
plezier willen uitvoeren. En dat kan alleen als je je daarvoor persoonlijk inzet.
Ook een vraag die vanuit de leden komt is: de rust bewaren op de koorzolder, het
“ongestoord” kunnen bijwonen van de mis/viering. Natuurlijk wil je even vertellen aan je
buur wat je nu weer hebt gehoord of je is overkomen. Alleen is de vraag of het, juiste moment
daarvoor, tijdens moet plaatsvinden. Aan een ieder daarom de vriendelijke vraag het (zacht)
fluisteren te beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Wij zijn je er dankbaar voor.
Na deze kleine reprimande ook nog wat leuke dingen. Regelmatig werd de vraag gesteld
wanneer we weer eens iets met elkaar gingen doen. Het was altijd leuk om met elkaar
onderweg te zijn en dingen te beleven. Daarom hebben we besloten om dit jaar toch weer iets
gezelligs op de agenda te zetten. Wij willen op Zondag 22 september een gezellige
middag/avond organiseren voor de volwassen leden van heel Deo Sacrum.
Een vaartocht met aansluitend BBQ. Houdt die datum vrij en meld je daarvoor aan.
Het zou leuk zijn om dit weer eens met een grote groep leden te kunnen doen.
Je kunt je aanmelden bij Geert de Vreede: Via mail, app of persoonlijk.
Email: gerarddevreede@kpnmail.nl - Telefoon: 06 51595809
En dan nu vakantie. Een tijd om even bij te komen van alles. Maar ook een tijd om eens na te
denken wat je graag terug ziet komen, wat je nog graag wil zingen, wat je belangrijk vindt.
Wij als CoBaKo zijn er om jullie wensen kenbaar te maken. Spreek ons aan en zeg wat je op je
hart hebt, alleen dan kunnen we met een open blik het nieuwe koorjaar tegemoet treden!

Perosikoor
Door Toos de Vreede
Het Perosikoor zong op 11 juli jl. tijdens een uitvaart in de H. Machtuskerk
in Monster. We mochten rekenen op een zeer goed opkomst en er is heel goed gezongen.
Hierbij willen we uiteraard deze complimenten overbrengen.
Tevens willen we vast een plannetje aan de leden van het Perosikoor voorleggen.
Op het repertoire van het Herenkoor staat een driestemmige mis van Perosi:
De Messa a tre voci machili
Enige tijd geleden bereikte ons het verzoek om deze Mis te komen zingen in Leiden, echter
die plannen gaan helaas niet door vanwege een andere muzikale invulling.
Naar aanleiding hiervan lijkt het ons toch aantrekkelijk om eens een project te organiseren
waarbij de heren van het Bartholomeuskoor en het Perosikoor samen deze mis uitvoeren
tijdens een viering in de Bartholomeuskerk. Uiteraard moeten we daarvoor een
repetitieschema maken, maar we willen graag weten of, met name de leden van het
Perosikoor, geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken. Houd uw mail dus in de gaten.
Reacties zien we t.z.t. graag tegemoet.

Jaarlijkse Schoonmaak Repetitielokaal
Op dinsdag 27 augustus, in de laatste week van de
koorvakantie, als de kinderen op zomerkamp zijn
wordt de jaarlijkse schoonmaak van het repetitielokaal
gehouden.
Hoewel enkelen zich reeds spontaan hebben aangemeld
voor deze “poetsochtend” (Van 9.00 tot 12.00 uur) zijn
extra handjes die het niet erg vinden om eens flink te
boenen en te soppen altijd welkom …
En de beloning…. Koffie met ….. in de pauze….!
- Bij de start van het nieuwe koorseizoen….:
Overvloedige complimenten van bestuur en
dirigent en van de koorleden die helaas niet in
de gelegenheid waren om te helpen!
Van harte aanbevolen!

De Schola zingt in de Oude Kerk te
Naaldwijk
Door Gemma van der Sande
‘Vrouwen bloot, handel dood’, zo luidt een oud gezegde. Maar de
horeca op het Wilhelminaplein in Naaldwijk vaart er wel bij. De
bestellingen op de volle terrassen zijn niet aan te slepen. Lopend tussen het luchtig geklede
publiek en de kinderen die joelend tussen de waterfonteintjes springen, voel ik mij in mijn
donkere kleding voor onder de rode toog een vreemde eend in de bijt.
Hoe zou het er hier in vroeger tijden hebben uitgezien vraag ik mij af, toen de kerk uit de 15 e
eeuw net afgebouwd was. Waarschijnlijk was het plein toen een zanderige vlakte met hier en
daar een snuffelende hond. Je ziet ze vaak op oude schilderijen. En waar nu ‘Bij5’ staat, stond
misschien een groepje muzikanten, spelend op de vedel, blokfluit en een varkensblaas.
Ik haast mij naar de ingang van de Oude kerk, waar de Vrouwenschola op 16 juni een
VesperPlusviering zal verzorgen ter gelegenheid van zondag Trinitatis ofwel de zondag van
de H. Drieëenheid. De leden van de schola druppelen één voor één binnen. De dirigent houdt
ruggen-spraak met de organist. Het gaat over de begeleiding. Er worden aantekeningen
gemaakt. Paniek breekt er uit als meneer Bal, organist, zich bezint dat hij de boekjes voor de
Vesper ergens heeft laten liggen, maar hij is de sleutel kwijt. Gedienstige heren uit de
kerkgemeente gaan op luide toon met elkaar in conclaaf. Dat is lastig voor de schola, want die
moet nog inzingen. Tenslotte is de rust in de kerk weergekeerd, de boekjes gevonden en de
toehoorders gearriveerd. De Vesper kan beginnen.
Dominee Van der Meij is goed bij stem bij het openingsgezang ‘Het is goed de Heer te loven…
De schola en de aanwezigen antwoorden ‘en Zijn Naam te prijzen’. Hierna zingt de Schola de
Hymne ‘Immensa et una Trinitas’ over de onmetelijke en éne Drieëenheid gevolgd door
Psalm 112, ‘Laudate Pueri Dominum’ , ‘Loof, dienaars van de Heer’. Vervolgens neemt de
dominee het woord als hij voorleest uit Openbaring 4. De schola volgt met Responsorium
breve, een eerbetoon aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hierna is er een moment
van stilte gevolgd door Meditatieve orgel-muziek uit de ‘Messa della Dominica’ van Girolamo
Frescobaldi (1583-1643). De schola vervolgt met het ‘Magnificat anima mea Dominum’ ‘Mijn
ziel prijst en looft de Heer’. Er wordt wierook aangestoken en de aanwezigen zingen: ‘Ons
gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw Aangezicht’. Daarna vangen de aanwezigen aan
met het Luthers Avondgebed ‘Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen’. De
Schola sluit af met ‘Laus Trinitati’, een lofzang voor de Heilige Drieëenheid, van Hildegard
von Bingen, een Benedictijnse abdis en componist uit de 12 e eeuw. Er wordt afgesloten met
een Zegengebed. Daarna verlaat men de kerk in stilte.
Op het Wilhelminaplein is het allesbehalve stil. Kinderen spetteren
elkaar nat tussen de fonteintjes. Er klinkt luide muziek. Het
bedienend personeel loopt af en aan, want de terrassen zijn nog
lang niet leeg.
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 eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 september a.s.

KERST Sing-in
Door Mirjam Halverhout
De zomer is er nog maar net maar Concertkoor Westland
denkt al weer aan Kerst. Een paar weken geleden zijn de
repetities gestart voor een Kerst Sing-in. We willen de
zaterdagavond voor Kerst op 21 december een gezellige
happening organiseren, waarbij iedereen welkom is om mee
te zingen met populaire kerst liederen, van de Herdertjes tot Chestnuts roasting on an open
fire, van All I want for Christmas tot jingle bells. De Sing-in wordt gehouden in de
Bartholomeuskerk, Wil je nog meezingen en repeteren? We repeteren op de dinsdagavond
vanaf 20.00 uur in het repetitielokaal in De Veiling. We starten weer met onze repetities na de
zomervakantie op dinsdag 3 september. Heb je nog zin om aan te haken… wees er snel bij…

Korte terugblik op De Mattheus passie voor jong en oud
We hebben drie heel mooie uitvoeringen
gegeven.
Bij de uitvoering van de Zapp Mattheus op
vrijdagmiddag 5 april waren er totaal
(kinderen plus begeleiding) 648 toehoorders.
De uitvoering in de avond telde een kleiner
aantal bezoekers. Opnieuw werd de Zapp
Mattheus met acteurs uitgevoerd.

Er werd ademloos gekeken en geluisterd
door jong en oud.
Over de volledige uitvoering op de
zondagmiddag mochten we veel
complimenten ontvangen.
Bezoekers die er waren, koor, solisten, orkest
en dirigent zijn zeer tevreden over het
resultaat van de drie uitvoeringen.

Door:
Niek van den Boer
Kamerkoor Couleur Vocale bracht
samen met het Bartholomeuskoor,
tenor Jorge Martina en het Ensemble
del Sur tijdens de Hoogmis op Eerste
Pinksterdag de vurige Misa Criolla van
Ariel Ramirez ten gehore. Samen met
een aantal traditionele
Pinksterliederen werd het in een zeer
goed gevulde kerk een sfeervolle
viering met voorganger Pastor
Lansbergen, die Pastor Kwee kwam
vervangen. De typische Argentijnse
ritmes werden door een prima groot
koor, versterkt met een aantal
projectzangers, mooi strak gezongen
en er was dan ook na afloop veel
waardering, wat mede tot uiting kwam
door de verrassend hoge opbrengst
van de deurcollecte.
Na afloop bij de koffie bracht het
Ensemble del Sur, af en toe bijgestaan
door Jorge, nog een selectie van hun
eigen repertoire, wat leidde tot veel
enthousiasme, applaus en zelfs enige
danspassen.
Iedereen ging daarna met een vrolijk,
vurig gemoed naar huis.

Na het zomerreces zal het kamerkoor twee korte
concerten geven op 14 september, Open
Monumentendag, en wel bij Themapark De
Westlandse Druif in Monster en aan het eind van de
middag in de Oude Kerk in Naaldwijk bij de
bloemententoonstelling.
Op zondag 24 november zullen wij een bijdrage
leveren aan een Internationaal concert in “De
Veiling”. In dat weekend is het “Budapesti Lantos
Kórus te gast in het Westland/Poeldijk. (In 1969 -50
jaar geleden- was het koor voor het eerst in Poeldijk
te gast). Dit concert wordt de afsluiting van een
weekendbezoek aan Poeldijk. In Poeldijk Nieuws
leest u steeds informatie over dit bezoek. Tenslotte
geven we op zondagmiddag 8 december ons eerste
Kerstconcert, weer in de Uniekerk in ’sGravenzande.
Kortom, het kamerkoor zit niet stil.
Couleur Vocale wenst jullie allemaal een fijne
vakantieperiode. Enne… Mary Arkesteijn zal in de
volgende nieuwsbrief een bijdrage schrijven.

Hallo allemaal,
Door Marlène de Vreede
De Westland Passion(s) 2019 ligt alweer even achter ons.
Wat hebben wij als koor genoten van deze editie en wij hopen ook dat ons
publiek dat heeft gedaan.
Het was erg intensief om hem 2 keer uit te voeren, maar het was ook erg gaaf om te doen.
Je repeteert tenslotte niet voor niets meer dan een half jaar.
Vanaf deze plaats wil ik nogmaals iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de Westland
Passion een succes te maken.
Na de Passion hebben we even twee weken vrij gehad en daarna een spuivergadering
gehouden om te horen van de dirigent, koorleden en commissie welke richting we nu op
zouden willen gaan.
Daaruit is gebleken dat we graag een concert willen geven met een bepaald thema.
Het thema is uitvoerig besproken en de knoop is doorgehakt, maar dat houden we nog even
geheim . De datum voor het concert, en we hopen dat we 2 uitvoeringen op 1 dag kunnen
doen, staat onderin bij de planning.
Na de vergadering hebben we nog enkele weken gerepeteerd voor twee optredens in
september. Zo zingen wij bij Open Podium Westland en bij het Westlands korenfestival.
Op 4 juli was onze seizoens-afsluiting. Wij mochten van de achtertuin van de familie Dekker
gebruik maken voor een gezellige barbecue en natuurlijk werd er ook gezongen.
Esther en Marcel bedankt voor het regelen !!
Wat staat er op de planning in het nieuwe seizoen ?
* Op zaterdag 7 september doen wij mee met Open Podium Westland. Wij zullen dan zingen in
Winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk van 13.35 – 13.55 uur.
* Op zaterdag 21 september treden wij nogmaals op in Naaldwijk bij het Westlands
korenfestival. Wij verzorgen 2 optredens. Het eerste optreden is om 13.30 uur en de tweede
omstreeks 14.30 uur.
* Schrijf alvast 6 juni 2020 in jullie agenda, want dan komen wij met een nieuw groot
optreden.
Iedereen een hele fijne zomer(vakantie) gewenst !!!
Groetjes,
Marlène

Kinderkoor
Door Renate van Oostveen
Koentze
Met de zomervakantie in
aantocht is het tijd om met elkaar de balans
op te maken. En wat hebben we afgelopen
koorseizoen met het kinderkoor veel mooie
en ook bijzondere zangactiviteiten
ondernomen.
De Kinderen hebben héél
veel gezongen:
Een optreden in
Zorgcentrum Sonnevanck
in ’s Gravenzande op
woensdagmiddag 22 mei en natuurlijk ook de
vieringen van Palmpasen, Pasen en de Eerste
Communie.
Het muzikale hoogtepunt was met stip het
“KivoKi spektakel” welke op zondag 31
maart plaatsvond. Samen met
muziekvereniging ‘de Phoenix’ en de dansers
van ‘Dance For You’ speelden wij (zo’n 40 (!)
zangers én zangeressen) deze middag twee
voorstellingen in een uitverkochte “Veiling”.
Het was een geweldig muziekfeest voor jong
én oud. Een resultaat om héél erg trots op te
zijn.
Gelukkig mochten we op Koningsdag ook nog
wat liederen ten gehore brengen in de
feesttent in Wateringen in het Hofpark.
En dit succes smaakt naar meer...!
Dus blokkeert u alvast zaterdag 21 maart
2020 in uw agenda, want op deze dag is het
kinderkoor opnieuw op de bühne te
bewonderen.
Ditmaal met de musical “Charlie and the
Chocolate Factory” gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek van schrijver Roald
Dahl. Wie is er tenslotte niet opgegroeid met
Sjakie (Charlie), Willy Wonka en de altijd
ijverige Oempa Loempa’s?
Op woensdag 4 september trappen wij af met
een heuse auditiemiddag. Alle kinderen van 5
t/m 13 jaar zijn deze middag van harte
welkom in het repetitielokaal om zijn of haar
zangtalent te komen showen! Om deel te

kunnen nemen aan deze auditiemiddag is
het belangrijk uw (klein)kind, neefje, nichtje,
buurjongen of buurmeisje vóór 28 augustus
in te schrijven via ons e-mailadres
kinderkoorwestland@gmail.com.
Voor ie-der kind hebben wij namelijk een
passende rol!

Kinderkoor …. En verder
Planning Kinderkoor activiteiten:
-26 t/m 30 augustus Deo Zomerkamp
-4 september Start musical “Charlie and the
Chocolate Factory”.
Deelname projectleden bedraagt €25.
-3 november 10.00 uur Viering in de
Noorderkerk te ‘s-Gravenzande.
-November December Projecten:
-Redt het Sinterklaaslied
-School - Kerst - Koor
-Kindje wiegen
N.B. De kerstmusical ‘Scrooge’ komt te
vervallen.
21 maart 2020 Uitvoering musical
“Charlie and the Chocolate Factory”.

Er ligt veel moois in ‘t verschiet, maar voor nu wens ik u

allen eerst een heel genoeglijke zomervakantie toe. En
mocht u zich in de vakantieperiode toch vervelen?! Geen
nood! Zegt (of zingt...) ons nieuwe musical plan voort,
zodat wij kunnen rekenen op een grote opkomst in
september.
Met vriendelijke groeten,
Namens de kinderkoorcommissie
Renate van Oostveen Koentze
PS
Volg en like onze Facebookpagina Facebook.com/KinderkoorWestland voor de meest
actuele informatie.

Tenslotte

Nu maar hopen dat er onder deze kampgangertjes zich ook nieuwe zangertjes en
Door Toos de Vreede
zangeresjes bevinden. We zullen in elk geval
dagelijks met elkaar zingen en de stemmen
Het laatste stukje voor de nieuwsbrief.
warm houden.
Naar mijn idee hebben we weer heel wat
nieuwtjes kunnen delen.
In de bijdragen van de verschillende
koorgroepen in deze nieuwsbrief heeft u
En dan nu echt… zomervakantie
kunnen kennis kunnen nemen van de
Hoewel we niet repeteren zijn we uiteraard
geplande activiteiten. Er staat genoeg op de
wel beschikbaar voor het zingen van
verschillende agenda’s.
voorkomende uitvaarten.
In de vakantieperiode zingt het
Bartholomeuskoor op Zondag 4 augustus en
Uiteraard ook vanwege het
Bartholomeusfeest op zondag 25 augustus.
We hopen van harte dat we dan alle
thuisblijvers op de koorzolder mogen
verwelkomen.
Bij deze een oproep aan zangers en
zangeressen die de Mis van Gretchaninoff
kennen en die Bartholomeusfeest mee willen
vieren en extra feestelijke willen maken.
En dan….is de zomervakantie alweer voorbij.
Nog even maar niet bij nadenken 
De laatste week van de zomervakantie, vanaf
maandag 26 augustus, gaan we met een
groep van 58 kinderen op Zomerkamp naar
Lunteren....
Wat zal dat weer een feest worden.
De kampcommissie is helemaal in de gloria
met dit grote aantal deelnemers. Fantastisch
dat er een kampcommissie is die elk jaar
weer een super programma voorbereid.
We wensen alle kampgangers, kinderen en
leiding, een heel gezellige kampweek toe.
Veel plezier, veel zon, veel zingen, veel afwas
en weinig slapen......

Er is genoeg voor iedereen ....
Dus zingen we samen.....
We starten weer met onze bijeenkomsten in
de week van 2 september…
Tenslotte wens ik u allen een heel goede
vakantie.
Geniet met volle teugen van alles wat te zien
en te beleven is.
Ik hoop van harte dat we veel energie op
kunnen doen de komende weken, om
vervolgens met frisse moed een goede start
te maken.

