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Nummer 14: 23 oktober 2022 

 
Beste Lezer,  
 
Hiermee “valt” Nieuwsbrief nummer 14 in uw digitale brievenbus. 
Er zijn aardig wat activiteiten de revue gepasseerd na de start van het seizoen waarvan we 
een beknopt verslag geven én … er komen aardig wat activiteiten aan. 
 
Zo krijgt u in deze Nieuwsbrief een terugblik over o.a.: 

- Bartholomeuskoor zingt in Honselersdijk, Oogstdankdag en het Feest van St. 
Franciscus tevens Eerste Mis van pastor Ad van Luijn.; 

- Perosikoor ging “on Tour” naar Oud Ade; 
- Deelname Kamerkoor aan festival in Brielle; 

Verder de aankondiging van  
- een Fantastisch Kerstproject; 
- de activiteiten van de verschillende koorgroepen de komende tijd met komende weekend  

de KUBO Westland Proms in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk; 
 
Veel leesplezier gewenst.  

Hartelijke groet. 
Toos de Vreede, secretaris 

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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Bartholomeuskoor 
 
Het Bartholomeuskoor heeft de voorbije periode veel muziekwerk verzet. 
Naast de “gewone” vieringen in onze kerk was er een aantal speciale vieringen. 
 
Op zondag 25 september zong het Bartholomeuskoor samen met het koor Cantate Domino uit 
Honselersdijk in de Kerk van Honselersdijk. Vanwege het 100-jarig bestaan van het koor waren we 
uitgenodigd om samen met hen de Missa 
Pontificalis van Don Lorenzo Perosi te komen 
zingen. 
Wil Bol dirigeerde de beide koren voorin de kerk en 
Steven bespeelde het orgel op de koorzolder. 
Een mooie  samenwerking. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na oogstdankdag op Zondag 2 oktober was er op zondag 9 oktober opnieuw een speciale samenwerking.  
Vanwege het Feest van Franciscus, de patroonheilige van onze Federatie én de Eerste Mis van Pastor Ad 
van Luijn in onze federatie, was er in de Bartholomeuskerk een feestelijke viering. Omdat alle kerken in de 
federatie verder dicht waren hadden we koorzangers die bekend waren met de Missa Festiva van A. 
Gretsjaninov, uitgenodigd om mee te komen zingen. 
De gezamenlijke repetitie op de vrijdagavond ervoor beloofde al veel goeds. 
Op zondag werd het een echt feestje op de koorzolder: 50 zangers en zangeressen, Jeroen de Ridder aan 
het orgel en Steven als dirigent. 
Ook van deze feestelijke viering enkele foto’s 
 

 

  



 

 

Perosikoor 
 
Het Perosikoor heeft ook een actieve maand achter de rug. 
Naast vieringen in Poeldijk zongen zij op 23 september in Naaldwijk bij de uitvaart van Frans Touw, de oud 
voorzitter dan de Stichting Vrienden van Deo Sacrum. Op 4 oktober zongen zij een uitvaart in Oud Ade 
(Rijpwetering).  
 
Via de uitvaartverzorgster in Oud Ade kregen we onderstaand bericht: 
“De familie kijkt terug op een prachtige uitvaart door het Perosikoor, écht in de lijn van Hein (de overledene) 
die zelf ook 54 jaar in het kerkkoor in Oud Ade heeft gezongen”. 
 
Fijn dat er steeds voldoende bezetting is om een representatieve uitvoering te geven van het Requiem van 
Perosi.  
 
Op woensdag 2 november a.s. zingt het Perosikoor in onze Bartholomeuskerk vanwege Allerzielen. 
We hopen van harte dat we tijdens deze viering ook weer op een mooie bezetting mogen rekenen. 
Naast de delen uit de het Requiem van Perosi staat ook het “Memorare” op het programma. 
 

  

  



 

 

KUBO Westland Proms…  
in Oude Kerk Naaldwijk 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 
Heeft u al toegangskaarten….. ? 

 

 
Na twee succesvolle edities van de Westland Proms en een noodgedwongen pauze vanwege Corona kijkt 
Concertkoor Westland uit naar de volgende editie van KUBO Westland Proms. 
 
Het programma van deze KUBO Westland Proms biedt “Voor elk wat Wils”: 
Van filmmuziek tot licht klassiek, van Pop tot Opera: met onder andere opera en operette-melodieën van 
Verdi en Johan Strauss, filmmuziek van James Bond en nummers van ENYA en ABBA.  Maghen Hilgersum, 
sopraan, is soliste en vertelt op ludieke en ontroerende wijze over de achtergronden van de muziek. 
Concertkoor Westland zingt en organiseert het festijn en viert hiermee haar eerste lustrum. Medewerking 
verleent het Zoetermeers Mannenkoor.  
Het Promenade Orkest en Wim Voogd aan de piano zorgen voor de begeleiding.  
De muzikale leiding is in handen van Steven van Wieren.  
 
Het wordt een feestje in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk 
U mag dit niet missen! 
Op vrijdagavond 28 en zaterdagavond 29 oktober gaan de deuren van de Oude Kerk om 19.30 uur open. De 
concerten vangen aan om 20.00 uur! 

 
Reserveren aanbevolen! Voorkom teleurstelling! 
Toegangskaarten á € 15,- zijn verkrijgbaar via de leden 
van het Concertkoor óf door een bestelling te plaatsen via 
een e-mail aan concertkoorwestland@gmail.com   
Zolang de voorraad strekt zijn ook kaarten aan de deur 
verkrijgbaar 

 

 

 

 

 

 

 

En zo worden collega’s op het werk 

enthousiast gemaakt om naar de  

KUBO Westlands Proms te komen. 

Goed bezig, dames en heer!!! 
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Kerstmis 2022 
 
Zoals jullie misschien weten heeft de Gemeente Westland een flinke pot geld voor cultuur beschikbaar 
gesteld om het na de Coronaperiode weer mogelijk te maken dat culturele organisaties een subsidie aan 
kunnen vragen om plannen werkelijkheid te laten worden. 
hun activiteiten kunnen op starten: De subsidieregeling “Cultuurimpuls Corona Westland 2022” 
Het culturele leven, ook in Westland, heeft door de coronacrisis in de afgelopen twee jaar flink onder druk 
gestaan. Gelukkig is er inmiddels weer veel meer ruimte om activiteiten op te pakken om veel mensen te 
laten genieten van het culturele leven dat Westland rijk is.  
Aanvragen op basis van deze subsidieregeling kunnen tot 1 januari 2023 bij de gemeente worden ingediend 
(uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit). Gehonoreerde initiatieven mogen tot 1 juli 2023 
worden uitgevoerd. De hoogte van de subsidie is, per activiteit, voor culturele organisaties maximaal € 
20.000 en voor zzp’ers maximaal € 4.000. Er is in totaal 250.000 euro beschikbaar. 
Het concertkoor heeft ook een toezegging uit deze pot gekregen. 
 
Nu heeft RBO Sinfonia (het orkest waar wij veel mee samenwerken (o.a. Pasen en Kerstmis)) op aanraden 
van Westland Cultuurweb, omdat zij ook regelmatig in het Westland concerten begeleiden, een aanvraag 
gedaan vanwege de Wereldpremière van de nieuwe Mis voor Kerstmis van Steven. Deze aanvraag is 
genereus gehonoreerd met een toezegging van bijna het maximale bedrag. Dat is Geweldig nieuws! 
 
Dit betekent dat we in samenwerking met RBO Sinfonia een Kerstconcert organiseren waarin de 
Miscompositie van Steven in Wereldpremière gaat. In het vóórprogramma een programma in Kerstsfeer 
door orkest en koor (vocaal en instrumentaal) waarin ook samenzang wordt opgenomen. Tijdens de pauze 
Glühwein en warme chocolademelk.  
Na de pauze dan de integrale uitvoering van de Mis.  
De financiële verantwoording voor dit Project ligt bij RBO Sinfonia. 
De tweede uitvoering van de Miscompositie is op Kerstmorgen. 
 
Inmiddels is er veel enthousiasme bij het RBO en bij het koorbestuur en draaien de raderen op volle toeren. 
Samen met RBO Sinfonia is en wordt er van alles in gang gezet. 
De persberichten met een uitnodiging voor projectzangers zijn verstuurd en als het goed is komt de 
uitnodiging deze of volgende week in de diverse kranten en op social media. 

 

Het is fantastisch om een dergelijke kans geboden te krijgen.  
Je begrijpt dat een dergelijk project alleen kan slagen heeft met de volle medewerking van onze eigen 
koorleden. We hopen dan ook dat iedereen van harte meewerkt om dit Kerstproject tot een succes te 
maken. We nodigen dan ook leden van alle koorgroepen van harte uit om straks het Kerstconcert én de 
Hoogmis op Kerstmorgen mee te zingen: leden van het Bartholomeuskoor, het Concertkoor, het 
Kamerkoor, de Vrouwenschola, het Perosikoor en Fine Tuning. 

Bovendien: Deelname van 
Projectzangers is meer dan 
welkom.  Zegt het voort en 
vertel aan mogelijke 
Projectleden over dit 
bijzondere Kerstproject.  
 
Op de volgende pagina het 
persbericht zoals dat is 
rondgestuurd. 



 

 

 

Projectzangers gevraagd 
voor een bijzonder en 
uitdagend Kerstproject   
 
Voor een samenwerkingsproject van RBO 
Sinfonia en de Zangkoren Deo Sacrum 
Poeldijk nodigen we zangers en zangeressen 
uit die graag uitgedaagd worden.  
Op het programma de Wereldpremière van 
de compositie “Missa in Honorem Nativitas 
Conscientiæ Christi” van Steven van Wieren  
 
Het project omvat twee uitvoeringen: 
- Een Kerstconcert op woensdagavond  
21 december in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk;  
- Uitvoering van de Miscompositie tijdens de 
Hoogmis op Kerstmorgen,  
zondag 25 december eveneens in de 
Poeldijkse Bartholomeuskerk. 
 
Het Kerstconcert op 21 december wordt een 
avond in Kerstsfeer (instrumentaal en vocaal) 
met Christmas Carols en Samenzang.   
Na de pauze volgt de integrale uitvoering van 
de “Missa in Honorem Nativitas Conscientiæ 
Christi” van Steven van Wieren.  

 
De Repetities worden gehouden op de dinsdagavond in het repetitielokaal van de Zangkoren Deo Sacrum in 
Poeldijk, Julianastraat 49.  
Ook op de vrijdagavond zijn repetities voorzien.  
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 1 november. Een studiedag is gepland op zaterdag 19 november 
(09.30-13.30 uur) en de Generale repetitie is op Dinsdag 20 december. 
Projectdeelnemers betalen een bijdrage van €  35,-.  
De bladmuziek wordt in bruikleen verstrekt. 
Voor nadere informatie, repetitieschema en aanmelden voor deelname: deosacrumpoeldijk@gmail.com 
 
NB. 
Het complete repetitieschema wordt op zeer korte termijn gepubliceerd. 
Hierbij vast de eerste repetities bij de start van het project tot en met de studiedag. 

 
Dinsdag 1 november 20.00 – 22.00 uur Sopranen en Alten 

Tenoren en Bassen  

Vrijdag 4 november 19.30 – 21.30 uur Tenoren en Bassen 

Dinsdag 8 november 20.00 – 22.00 uur Sopranen en Alten 

Vrijdag 11 november 19.30 – 21.30 uur Tenoren en Bassen 

Dinsdag 15 november 20.00 – 22.00 uur Sopranen en Alten 

Zaterdag 19 november 09.30 – 13.30 uur STUDIEDAG 
Voor alle deelnemers 
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Kamerkoor bij Watergeus Festival in Brielle 

Op zaterdag 1 oktober jl. heeft 
Kamerkoor Couleur Vocale twee 
keer een optreden verzorgd in 
Brielle bij het Watergeus 
Festival. Het was heerlijk weer. 
We konden zelfs buiten 
inzingen. Fijn om weer op te 
kunnen treden voor publiek en 
een dag met elkaar door te 
brengen.  
 
Woensdag, 5 oktober was er een 
open repetitie. Was je niet in de 
gelegenheid om kennis te 
komen maken met ons én met ons Kerstrepertoire: 
Bij alle stemgroepen zijn projectzangers nog steeds van harte welkom.  
De bijeenkomsten van het kamerkoor worden gehouden op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
het repetitielokaal van Deo Sacrum in De Veiling (voorheen De Leuningjes), Julianastraat 49, Poeldijk. Voel 
je welkom! 
Het Kerstconcert staat gepland op Zondagmiddag 11 december om 15.00 uur in de Uniekerk te ‘s-
Gravenzande. Op het programma staan o.a. A Ceremony of Carols van Benjamin Britten en verder bekende 
en minder bekende Carols. 
Medewerking wordt verleend door Reinilde Zevenbergen (harp) en Wim Voogd (orgel/piano) 
Het geheel onder leiding van Steven van Wieren. 
Naast het Kerstconcert in de Uniekerk verzorgt het Kamerkoor ook enkele korte Kerstoptredens op 
verschillende afdelingen in het Hagaziekenhuis op Donderdag 15 december. Dit geeft altijd veel voldoening 
om te mogen doen. 

 

Fine Tuning 

Popkoor Fine Tuning liet zich zien en horen bij Podium Westland in Naaldwijk op zaterdag 3 september jl. 

Ze hebben daar een heel mooi programma neergezet. Hulde!  



 

 

Kinderkoor:  
 
Na de zomervakantie zijn we natuurlijk ook weer met het Kinderkoor van start gegaan. 
Stan, Leonie, Noor en Aurora: Super fijn dat jullie het kinderkoor zijn komen versterken. Samen met Jolijn, 
Merel, Angelo, Isabelle, Valencia, Tygo, Boaz en Noah hebben we alweer heel wat liederen kunnen 
oefenen. We hebben daarbij veel plezier en ik moet zeggen dat het best goed klinkt, elke keer.  
 
Vanwege Monumentendag, op zondag 10 september, zongen de kinderen nog één keer het repertoire van 
de musical “Charlie en de Chocoladefabriek” Heel erg leuk weer en wat deden ze het goed! 
 

 
 
 

Start voorbereidingen voor Kerstmusical 
 
Woensdag vertelde ik het al: Na de Herfstvakantie (de eerste bijeenkomst is op Woensdagmiddag 2 
november) start het Kinderkoor met de voorbereidingen van de Kerstmusical “Een Engel met een B 
ervoor”. 
Naast de kinderen van het kinderkoor is er plaats voor extra kinderen. 
We nodigen hierbij kinderen vanaf groep 4 uit om met onze Kerstmusical mee te doen.  
De Musical wordt op zaterdag 17 december a.s. opgevoerd. 
Kinderen die ook mee willen doen mogen een email sturen naar kinderkoorwestland@gmail.com óf gezellig 
komen oefenen op woensdagmiddag 2 november a.s. om 16.00 uur in het repetitielokaal van het koor in 
De Veiling.  
Tot dan! 

 

 
  

mailto:kinderkoorwestland@gmail.com


 

 

Vrouwenschola 
 
 
De Vrouwensschola zingt tijdens de viering vanwege Allerheiligen op zondag 30 oktober a.s. 
Verder is er de verzorging van een viering voorzien op de 3e Zondag van de Advent en zal de Vrouwenschola 
enkele stukken zingen tijdens de Hoogmis op Kerstmorgen. 
Wist je trouwens dat nieuwe leden bij de Vrouwenschola van harte welkom zijn? 
De Schola repeteert op de dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur. 
Kom eens een keertje proberen en de sfeer proeven. 
Je bent van harte welkom. 
 
 

Financiën 
 

Wist U: 
 
-Dat de Contributie over het tweede halfjaar 
binnenkort geïncasseerd gaat worden? 
 
Dat de Rabo Club support een totaal van € 
1484,65 heeft opgeleverd. 
 
Iedereen die op Deo Sacrum een stem heeft 
gegeven: heel hartelijk bedankt.  
 

 

 

Onze Jarigen 

 
November  

 
  1 - Rico Kuiper 
  5 – Cees Zuidgeest 
13 – Koos van Leeuwen 
16  - Pim van der Valk 
17 – Jolanda de Lange 
20 – Melissa Bakker 
20 - Andrea van den Berg 
23 - Henny van Ruyven-Huguenin 
26 – Paul Stolwijk 

 

 

 


