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Nummer 12: 16 juni 2022 

 
Beste Mensen,  
 
Het is lang geleden dat u een nieuwsbrief van het koor in uw mailbox kreeg: veel te lang. 
De hoogste tijd om weer van ons te laten horen en er ook weer wat regelmaat in aan te 
brengen. 
Na een periode van gedwongen “pas op de plaats” draait het koorapparaat inmiddels weer op 
volle toeren en is er activiteit op muzikaal gebied. 
 
In deze Nieuwsbrief: 

- Een terugblik en bijdragen vanuit de verschillende koorgroepen: 
- Bericht van de penningmeester met aankondiging incasseren Contributie. 
- Onze jarigen 

 

Bestuurssamenstelling: 
 

Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Toos de Vreede 
Gantel 2 
2675 CH Honselersdijk 
T: 0174-245238 
M: 06 – 28 63 25 52 
E: tdevreede@planet.nl 

Penningmeester: 
Hans Schippers 
H. Roland Holstweg 33 
2692 CA 's-Gravenzande 
0174-419138 
 
E: penningmeester.deosacrum@hotmail.com 

 
De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:  

Ben Beekman    - Concertkoor Westland 
Niek van den Boer   - Kamerkoor Couleur Vocale 
Marcel Dekker   - Popkoor Fine Tuning 
Renate van Oostveen Koentze - Kinderkoor Westland 
 

Muzikale Leiding: Steven van Wieren  - Email: stevenvanwieren@gmail.com  
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Een terugblik vanuit de verschillende koorgroepen 
door Toos de Vreede 

 
De Vrouwenschola heeft op 20 maart jl. een VesperPlus verzorgd 
in de Oude Kerk te Naaldwijk. Deze Vesper, met voorganger 
Dominee Neeltje Reinders kreeg als thema “Hildegard von Bingen 
en de Middeleeuwse muziek”. Een Vesper rond de muziek van o.a. 
Hildegard Von Bingen , dus. Het werd een stemmige bijeenkomst 
met zeer geïnteresseerde aanwezigen. Tijdens de Hoogmis op 
Paasmorgen kon de Vrouwenschola zich gelukkig ook weer laten 
horen en verder is er gezongen tijdens enkele vieringen. De 
eerstvolgende gelegenheid om de Vrouwenschola te beluisteren is 
Zondag 19 juni: Sacramentsdag. 
We zingen om 09.00 uur tijdens de viering in de 
Bartholomeuskerk. 

 
Voor het Bartholomeuskoor was er voldoende activiteit de voorbije periode. 
In wisselende bezetting werden de weekendvieringen verzorgd. We proberen zoveel mogelijk 
te variëren in het repertoire en zodoende een evenwicht te brengen in vieringen met Latijnse 
en Nederlandse vaste gezangen. Door de wat kleinere bezetting van de koorgroep zijn we ook 
afhankelijk van de overige verplichtingen van de koorleden. Dat laat zich weleens blijken als 
er op de repetitie of tijdens de viering koorleden node gemist worden. We zijn trots op deze 
trouwe groep zangers en zangeressen. De vieringen in onze kerk worden steeds muzikaal 
goed verzorgd. Hulde voor deze trouwe leden. 
Het eerste halfjaar kende verschillende hoogtepunten: 
Wat waren we blij dat we PAASMORGEN weer de Krönungsmesse konden zingen met 
orkestbegeleiding. Het was een feestje en ook Pastor Smulders heeft aan deze feestvreugde 
zijn steentje bijgedragen. 
Kort erop, op woensdag 4 MEI, zongen we vanwege Dodenherenking  het Requiem van Fauré. 
Het Requiem met de vertrouwde medewerking van organist Patrick Hopper kreeg een heel 
mooie uitvoering. Tenslotte was het Bartholomeuskoor onderdeel van de uitvoering van de 
MISA CRIOLLA de avond voorafgaand aan het Hoogfeest van Pinksteren. Dankzij de 
medewering van de tenorsolist Jorge Martina en het Ensemble der Sur werd het een vurig 
feestje.  
Bovengenoemde drie activiteiten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de deelname van 
leden uit het Kamerkoor, de Vrouwenschola en door projectzangers. 
 
 

Voor het Perosikoor was het relatief rustig in de eerste helft van het 
jaar. Er kwamen weinig verzoeken voor een Uitvaart met Perosikoor 
binnen, helaas, maar dat is niet te regelen. Zodra er verzoeken zijn 
worden de leden op de hoogte gebracht en kunnen we, indien gewenst, 
rekenen op voldoende zangers.  

 
 
Fine Tuning is ook weer volop aan het repteren op de donderdagavond. 
Zij werken toe naar een optreden tijdens open Podium op zaterdag 3 september a.s. in 

Naaldwijk       
 

 



 

 

Beste allemaal,  
 
Nu de zwaarste corona-maatregelen achter ons liggen 
(en hopelijk niet meer hoeven terug te komen) heeft ook 
Kamerkoor Couleur Vocale niet alleen de repetities weer in volle 
omvang kunnen hervatten, maar ook al weer twee maal kunnen 
optreden.  
 
Eerst werd op Goede Vrijdag in de Uniekerk in ‘s-Gravenzande de Via Crucis van Franz Liszt 
uitgevoerd met daarbij Eli Eli van György Deák-Bárdos en Ecce quomodo moritur justus van 
Jacob Handl. De toepasselijke verbindende teksten door Dominee Martine Wassenaar en het 
indrukwekkende orgelspel van Wim Voogd zorgden voor een zeer sfeervolle bijeenkomst.  
Dat onze uitvoering gewaardeerd werd, bleek niet alleen uit de gulle bijdrage aan de 
deurcollecte, maar ook uit het feit, dat het koor gevraagd is om volgend jaar opnieuw te 
komen zingen op Goede Vrijdag.  
Samen met leden van het Bartholomeuskoor en projectzangers kwam daarna de focus te 
liggen op Pinksteren, de uitvoering van de Misa Criolla van Ariel Ramirez. Twee keer 
noodgedwongen vanwege corona uitgesteld, maar nu dan toch opnieuw met tenorsolist Jorge 
Martina en het Ensemble del Sur o.l.v. Daniel Fanega. Pastor Ab Vijftigschild ging voor in een 
goed gevulde Bartholomeuskerk met verder nog een aantal bekende Pinksterliederen en een 
in het Spaans gezongen vredeswens, La Paz del Señor. Net als de eerste keer speelde het 
ensemble na afloop van de viering tijdens het koffiedrinken nog geruime tijd bekende en 
minder bekende Zuid-Amerikaanse liederen, wat de door de aanwezigen opnieuw zeer 
gewaardeerd werd. Wij sluiten zeker niet uit, dat we met hen nogmaals gaan samenwerken.  
Tot aan het zomerreces repeteert Couleur Vocale nu vooral voor het Watergeusfestival in Den 
Briel op 1 oktober. Dat wordt een wat luchtiger repertoire, denk bijvoorbeeld aan een medley 
van Annie M.G. Schmidt-toppers in een mooie koorzetting. Als u denkt, lijkt me leuk voor een 
keer of kent u iemand die zou willen meezingen, we repeteren als vanouds op de Hooizolder 
bij Elly vd Kruk aan de Emmastraat 11 in Monster.  
 
Een hartelijke groet namens Couleur Vocale,  
Niek van den Boer  
 
 
PS:  
Bijna vergeten, een aantal leden van CV zong ook mee met het Requiem van Fauré tijdens de 
dodenherdenking.  
Wie herinnert zich niet het wonderschone Pie Jesu door Trudy den Ouden. 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

Misa Criolla 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Nieuws van het Concertkoor 
 
 

We zijn goed bezig met onze repetities van het concertkoor 
De stemming zit er goed in en er wordt heel hard gewerkt 
om de juiste noten te laten klinken.  
Super fijn dat we wat extra deelnemers hebben mogen 
verwelkomen. 

 
Er is heel veel gebeurd op organisatorisch gebied voor de KUBO WESTLAND PROMS. 
We hebben niet stil gezeten. 
 
Nog even de data op een rij: 

De Concertdata zijn: Vrijdag 28 en Zaterdag 29 oktober 2022. 
De Generale Repetitie is op Donderdagavond 27 oktober 2022 
De locatie: Oude Kerk te Naaldwijk (Wilhelminaplein) 
Maghen Hilgersum gaat haar medewerking verlenen en naast Concertkoor Westland en het 
Zoetermeers Mannenkoor werken ook Het Promenade Orkest en Wim Voogd mee. 
 
Vanwege de medewerking van het Zoetermeers Mannenkoor hebben we vóór de 
zomervakantie, zoals reeds aangekondigd, twee gezamenlijke repetitiemomenten kunnen 
plannen. Dat is nodig om het geheel mooi in elkaar te passen. 
 
Maandag 20 juni a.s. houden we een gezamenlijke repetitie in Zoetermeer 
De repetitie wordt gehouden in het Erasmuscollege, Van Doornenplantsoen 31, 2722 ZA 
Zoetermeer. 
Vanaf 19.30 uur tot 20.45 uur repeteren we met alle deelnemers, dus met het hele koor voor 
de drie nummers die we gezamenlijk doen. 
Deze drie nummers zijn: Het Slavenkoor (Va Pensiero), Conquest of Paradise en Edelweiss  
Vanaf ongeveer 21.00 uur tot 22.15 uur repetitie voor de leden van het Concertkoor met de 
projectleden van het Zoetermeers Mannenkoor. Koffie en thee tijdens de pauze. 
 
Zaterdag 2 juli a.s. houden we een studiedag, ook in het Erasmuscollege voor de leden van 
het concertkoor en de projectleden van het ZMK. 
Start van de studiedag vanaf 09.30 uur tot ongeveer 13.00 uur 
Pauze om ongeveer 10.45 uur en 12.00 uur met koffie en thee. 
 
We hoeven natuurlijk niet te benadrukken dat het erg belangrijk is om deze gezamenlijke 
repetitie en studiedag aanwezig te zijn. Probeer zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden naar 
Zoeteremeer. 
 
We hebben er met zijn allen écht veel zin in. 
De deelnemers aan het Concertkoor hebben de data uiteraard al lang in de agenda staan.  
De overige lezers van deze Nieuwsbrief raden we aan dit ook te doen.  

KUBO Westland Proms 2022 mag je absoluut niet missen 
  
Met vriendelijke groet, 
Ben Beekman, Mirjam Halverhout, Toos de Vreede en Steven van Wieren 
 



 

 

Kinderkoor 

  
Wat gaat de tijd toch snel, zeg! 
  
Het is inmiddels alweer een paar weken geleden dat we de 
voorstellingen hadden van de Musical “Charlie en de Chocoladefabriek”. 
Wat was het fantastisch en wat hebben de kinderen het goed gedaan! 
Het publiek was razend enthousiast. We hebben echt héél veel complimenten gekregen. 
  
We zijn SUPER TROTS op onze kinderen. Samen met de Willy Wonka Band bestaande uit 
Mayke Belet, Peter Wesstein, Diane en Remco Zwinkels, Quirine van Geest, Yvo Hofstede en 
Herman Zandvliet hebben we twee voorstellingen neergezet die er écht mochten zijn.  
Een life band bij een Musical… dat zie en hoor je niet overal! 
Het is toch geweldig dat we dit toch eindelijk konden doen! 
  
Kinderen: Heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inzet. 
Ouders: bedankt voor het enthousiasmeren van de kinderen, het steeds heen en weer brengen 
naar het repetitielokaal, het bij elkaar zoeken van de verkleedkleren etc. etc. 
Willy Wonka Band: jullie waren geweldig en een rots in de branding. 
  
We vonden het leuk om dit Musical Project met elkaar af te sluiten: dat deden we  
op woensdagmiddag 8 juni… 
We hebben gezongen, we hebben de foto’s bekeken en de Video gedraaid (de kwaliteit van de 
video is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar om een indruk te krijgen was het erg 

leuk om te zien. We sloten de bijeenkomst af met een heerlijk patatje met 
knakworst en een ijsje... 
In deze nieuwsbrief vind u een foto-impressie van de Musical. 
 

En dan gaan we natuurlijk gewoon weer door met zingen op de woensdagmiddag 
om 16.00 uur en…  
 
Het ZOMERKAMP zit eraan te komen.  
Vaan maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus gaan we naar “De Stevert” in Steensel.  
De aanmeldingen stroomden binnen. Binnen 10 dagen waren we volgeboekt: We gaan met 51 
kinderen… dat wordt weer super gezellig! 
  
Heel veel groetjes, 
Namens de Kinderkoor commissie 
Toos de Vreede 
  



 

 

Charlie en de Chocoladefabriek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Van de Penningmeester 
 
Beste leden van DEO SACRUM, 
 
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik uw penningmeester. 

De afgelopen maanden heb ik gebruikt om de registratie van de financiën te ontwikkelen en 
de ledenlijst in een nieuw programma te importeren en te controleren. 
Hierbij wil ik Piet de Vreede bedanken voor zijn hulp bij al mijn financiële vragen en Toos de 
Vreede die een vraagbaak blijkt te zijn voor alles en nog wat. Zonder hen was ik nu niet zo ver. 
Aan het eind van elke maand kan ik nu een overzicht produceren van onze financiële situatie. 
Op dit moment ben ik gevorderd tot 1 mei. Vanaf dit weekend kan ik ook inloggen bij de RABO 
bank wat alles voor mij een stuk makkelijker gaat maken. 
De afgelopen weken heb ik de ledenadministratie helemaal op orde gebracht en de 
lidmaatschapsbijdrage bij iedereen ingevoerd zodat ik het eerste half jaar lidmaatschap kan 
gaan verwerken. Naar aanleiding van de jaarvergadering waar we voor nu een verhoging van 
5 % hebben doorgevoerd heb ik besloten om deze keer voor iedereen maar een half jaar te 
incasseren of een factuur te sturen met een verzoek om uw bijdrage over te maken. Volgende 
week komt de contributiecommissie voor het eerst bij elkaar om te kijken naar een nieuw 
contributiesysteem. Als dit snel lukt volgt er een extra ledenvergadering om de nieuwe 
contributie vast te stellen. Als dit meer tijd nodig heeft, zal ik rond oktober voor de tweede 
keer incasseren of een factuur sturen. 
De inning van de contributie loopt via onze nieuwe ledenadministratie U krijgt allemaal een 
factuur per email van penningmeester.deosacrum@hotmail.com . 
Indien hier vragen over zijn, kunt u altijd mailen naar genoemd emailadres. 
Als ik de facturen verstuurd heb, zal ik dit bij alle repetities laten weten. Het kan namelijk zijn 
dat de mail in de spam terecht komt. Indien dit gebeurt, kunt u aangeven dat dit geen 
spammail is en dan gaat het de volgende keer goed. 
Op de jaarvergadering kwamen er ook nog een paar vragen waarvan ik er een paar hier kan 
beantwoorden. 
Leden: 
We hebben op dit moment 124 leden waarvan er 91 betalend zijn. 
Ze zijn als volgt over de verschillende koren verdeeld: 
Bartholomeuskoor: 26 leden 
Concertkoor:  32 leden 
Kamerkoor:  11 leden 
Perosikoor:  21 leden 
Vrouwenschola:  6 leden 
Kinderkoor:   6 leden 
F Tuning:  17 leden 
 
Voor het passieconcert op Goede Vrijdag in ‘s Gravenzande was € 375 begroot. Hier hebben 
we een kleine winst gemaakt, waardoor ons totale begrote verlies iets kleiner zal worden. 
Voor de Paasviering was € 4800 begroot. De deurcollecte heeft € 1886,55 opgebracht en via 
de QR code is een bedrag van € 585 binnengekomen. Door de bijdragen van de projectleden, 
de extra toegezegde bijdrage van het parochiebestuur en de extra bijdrage van de Stichting 
Vrienden van Deo Sacrum komen we budgetneutraal uit. 
In de volgende nieuwsbrief volgt er meer info over onze verschillende activiteiten.. 
 
Hans Schippers  
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Onze Jarigen 

Juni 

 
18 – Laurens Bol 
20 – Henk van Wingerden 
23 – Merel van Leeuwen 
26 – Lenie van Kester-Duijvesteijn 
26 – Toos Kester-Verbeek 
27 – Kees van der Elst 
28 – Aad Bol 
28 – Martien van Dijk 

Juli 

  
 

 6  -   Sylvain van Paasen  
10 - Marian vd Knaap-vd Hoeven 
11 - Melisande Schürmann-Bol 
11 - Rob Hagebeek 
12 - Monique van Lom- van der Valk 
19 - Kelly Pepping 
27 - Alie van Bergenhenegouwen-van Lier 
27 - Rie van der Elst 
28 - Ineke van der Knaap-Morsch 
 
 
 

    Augustus 

 
     1 - Jos Vranken 
     1 - Peter Millenaar 
     4 - Leny van Marrewijk-Barendse 
     4 - Ria de Vreede-van Kester 
     4  - Valencia van der Ende 
     9 - Rio van Dijk-Zuyderwijk 
     9 - Martien van Ruyven 
    10 - Jolijn Bol   
    10 - Bart Witsiers    
    12 - Joyce Sta 
    14 - John van der Lubbe 
    14 - Renate van Oostveen Koentze 
    19 - Mia van der Valk-van Zwet 
    19 - Annemarie Koornneef 
    22 - Anne Rijnders-Gerritse 
    28 - Elly Peeters-Heuchemer 
    29 - Aad van Dijk 
    30 - Isabelle van der Ende 
    30 - John van Leeuwen  
 


