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Kerstconcert 2008
De decembermaand is bij uitstek een maand voor tradities. Ons
koor doet daar graag aan mee en daarom ook in 2008 een
kerstconcert in de ‘Grote Kerk’ aan de Heul.
Over belangstelling hadden we niet te klagen: de kerk was voor
zeven uur al vrijwel geheel gevuld met verwachtingsvol publiek.
Jong en oud was gekomen om te luisteren naar ons zingend
getuigen van de Heiland die als nietig kind naar deze aarde kwam
als redder der wereld.
Om half acht verwelkomde onze voorzitter, Annelien, iedereen en
zongen we gezamenlijk; daarna afwisselend het luchtmachtmannenkoor, ons koor en de beide koren gezamenlijk.
Hoe het publiek de gezongen liederen waardeerde kon je ‘voelen’
aan het luisteren. Het werd stil en soms nog stiller. Wat is zingen
toch heerlijk en als het lekker ‘loopt’ is het helemaal geweldig.
Het spel van en de aandacht voor de drummerboys - Nathan van
Nugteren en Tanno de Man – was hartverwarmend; en zeker ook de
manier waarop onze dirigent, Gerard, hen naar het publiek toe
presenteerde en tijdens het applaus naar voren haalde en de eer gaf
die hen toekwam. Ook over ons gastkoor heb ik van verschil-lende
kanten lovende woorden gehoord. En wat is het geweldig als iemand
mooie klanken uit een mooi instrument kan laten horen. Dat is deze
avond ook zeker gedaan door onze organist, Ronald de Jong, in zijn
solostuk en ook de begeleiding met orgel zowel als piano waren
subliem. Leuk aanvullend was ook de dwarsfluit, bespeeld door Atze
Dijkstra, die sommige liederen mee begeleidde. We kunnen met
elkaar terugzien op een heel geslaagd concert en leven na dit
concert toe naar onze mede-werking aan de kerstnachtdienst en op
kerstmorgen.
Ria van der Beek
Kerst 2008
Dit jaar mochten we aan twee kerstdiensten meewerken.
Op kerstavond zongen we in de Kerstnachtdienst die de interkerkelijke evangelisatie commissie organiseerde in de Hervormde Kerk.
Na de repetitie die om 20.15 uur begon, was er in Ons Centrum
koffie. Onder het genot van dat drankje luister-den we naar ‘Een
witte Kerst, een kerstverhaal van Godfried Bomans’ gelezen door
Gerard.
Om 21.15 uur begon de dienst met het zingen van bekende
Kerstliederen, waarbij we begeleid werden door Showkorps Juliana
en onze eigen organist Egbert van de Beek. Na het welkom zongen
we: ‘Een diepe nacht’ en ‘Heerlijk klonk het lied der eng’len’.
Het thema v an de dienst was ‘God zoekt jou’. Ds Estié uit
Heinenoord legde uit dat God ons zoekt, maar dat in tegenstelling
tot talentenjachten als Idols en the X-factor hij niet de beste, maar
iedereen zoekt. Aan het einde v an de dienst zongen wij: ‘Vrede
klinkt helder in die nacht’ en ‘Behold, I bring you good Tidings’. De
dienst werd traditioneel afgesloten met ‘Ere zij God’, gedirigeerd
door Niels Robbemont en Gerard Legeland.
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Staccato
•
zondag 12 april 2009 (Pasen): te
08.30 uur corsages opspelden in de
consistorie van de Hervormde Kerk
’s-Gravendeel en aansluitend inzingen. Aanvang samenzang: 09.45 uur.
Kleding: zwart en met een donker
rode strik; zonder shawl of pochet.
•
nieuwe leden:
alten: Nel van den Heuvel – van der
Wulp, Lindehof 82, tel 6735152 en
Marie Both – van Dam, dr Van Dongenkade 1 Oud Beijerland, tel 0186612365
sopranen: Maria Rijkaart van Capellen, Irisstraat 1, tel 6734766; Gerry
Zoeteman – van Haaren, Constantijnstraat 5, tel 6731961 en Ria van de
Merwe – van Veen, Ravelstraat 11,
Oud Beijerland, tel 0186-613614
•
projectleden:
alten: Janny van Bloois, Binnensingel
104 Vlaardingen, tel 010-4602083 en
Ineke Berkhout – Poot, Hogelaan 17
Vlaardingen, tel 010-4343722
tenor: Dick Berkhout, Hogelaan 17
Vlaardingen, tel 010-4343722
•
Dominicus Messe Mozart
De vertaling van de tekst van deze
mis in C op onze internetsite: klik op
‘repertoire’ en daarna op ‘Dominicus
Messe’
De tweede dienst was de volgende morgen, eerste kerstdag, in
dezelfde kerk, maar nu georganiseerd door de Hervormde
Gemeente. Ook nu hadden we
onze eigen organist, namelijk
Edwin
Vooijs.
Naast
het
Hervormd Kerkoor verleenden
Heleen den Hartog op dwarsfluit,
Ger Kranendonk en Kees van
Brugge beide op trompet, Dennis
van Kleef op piano en Theresia
Sint-Nieklaas, zang, hun muzikale medewerking aan de dienst.

We moesten traditioneel vroeg uit de veren: om 8.30 uur begon het
inzingen.
In deze dienst zongen we: ‘Nachtelijk duister’, ‘Gloria’, ‘Een roze fris
ontloken’, God rest you merry Gentlemen’, ‘Tolite hostias’ en ‘Ere sei
Gott in der Höhe. Dennis en Theresia zongen het prachtige Holy
Night. In de preek vroeg ds Jongejan zich af wat we nu eigenlijk met
kerst vieren. We vieren: ‘God is mens geworden’, ‘God heeft de
verbroken communicatie hersteld’ en bovenal ‘God heeft zijn liefde
laten zien’.
We kunnen terug zien op twee goede diensten, waarin we door onze
zang het evangelie mochten verkondigen.
Jan Kerkstra
Jaarvergadering
Op maandag 2 februari hadden wij onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Voor mij – en ik denk voor velen van ons – is
zo`n bijeenkomst altijd een ontspannen ‘uitje’: gezelligheid is troef.
Het bestuur zal hierover anders denken, want - net als voor een
uitvoering van een concert - is er veel voorbereiding nodig om de
vergadering soepel te laten verlopen. De leden van de
koordagcommissie hebben door hapjes en drankjes daartoe een
goede bijdrage gegeven.
De notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en de
financiën waren op orde. Opvallend was dat het netto financiële
resultaat van het kerstconcert bijna even groot was als het batig
saldo van het jaar 2008. De begroting voor dit jaar laat een negatief
saldo zien doordat ons najaarsconcert op 28 november groots wordt
uitgepakt: vijf solisten en een orkest geven hun medewerking. De
kas zal volgende jaar worden gecontroleerd door Wim Colijn en
ondergetekende.
Helaas zijn in het afgelopen jaar vier mensen van ons koor door
overlijden ons ontvallen: Dick Slingerland, Lenie Prins, Bas de
Zeeuw en Ron Sint Nicolaas.
Jan Kerkstra werd bij acclamatie gekozen in het bestuur. De overige
bestuursleden, al dan niet reglement herkiesbaar, stellen zich
beschikbaar voor een volgende termijn. Voor de niet-herkiesbare
kandidaten is dat slechts voor één jaar, waartoe het statuut van de
vereniging wordt gewijzigd. Voor deze wijziging waren geen
tegenstemmers. Deze regeling geldt alleen wanneer geen nieuwe
bestuurskandidaten beschikbaar zijn.
Als intermezzo deed een Joods jongetje, zo vertelde Jo Jongenotter,
verslag van een eucharistieviering in een Rooms-katholieke kerk.
De pastoor was tijdens de dienst zijn petje kwijt geraakt en vond
deze weer nadat daarvoor was gecollecteerd.
Truus Kranendonk werd met haar 40-jarige lidmaatschap van het

Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel gehuldigd (zie bijgaande
foto).
De opbrengst van de verloting in
1
de pauze was € (heleboel) voor
de verenigingskas.
Na de pauze waren wederom
geen bijzonderheden te melden
vanuit de commissies. De enige
activiteiten voor 2009 zijn, naast
het grote najaarsconcert, onze
gebruikelijk bijdragen aan de
morgendiensten in de Hervormde
Kerk op Eerste Paas- en Eerste
Kerstdag.
De beantwoording van enkele
rondvragen werden ‘geparkeerd’
bij het bestuur. Daarover horen
wij later tijdens de repetities.
Dick Langeveld
Waardeloos??? Waardevol !!!
Zoals jullie gezien hebben tijdens
de ledenvergadering van j.l. 2
februari waren er bij de vele
prijzen voor de verloting, ook vier
pakketten die we met elkaar
gespaard hadden bij de C-1000.
De waardeloze zegeltjes die we
bijna allemaal nog over hadden
omdat we de kaart niet meer vol
kregen, werden weer waardevol
omdat we het met elkaar deden.
Vanaf deze plaats wil ik jullie
oproepen om voortaan alle zegels
die u toch niet gebruikt, maar die
met elkaar wel bruikbaar zijn,
mee naar de repetitie te brengen
en ze aan de financiële commissie te geven. Niet alleen
zegels zoals van de afgelopen
actie, maar alle denkbare zegels
die we her en der allemaal
krijgen. Wie weet wat we daarvan
nog in de verloting zien of op
andere manieren te gebruiken om
de kas te spekken. Leden van de
financiële commissie zijn Anneke
Mol, Truus Goud en Lenie Mol die
zullen er wel blij mee zijn.
Wil van Bruggen
1

€ 418,50

COLOFON
Redactiecommissie:
Leden: Jan Kerkstra, Dick
Langeveld en Annelien de Witte van der Linden.
Redactieadres:
Batiststraat 17,
3295 VA ’s-Gravendeel,
tel. (078) 673 2688

