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Immanuël
Maandag 7 juni 2010 verzorgden we een koor- en samenzangavond in verzorgingstehuis Immanuël. Het was voor het
Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel het eerste optreden in het
nieuwe Immanuël. Om 19.30 uur werden we welkom geheten
door de voorzitter van de ANBO de heer Boudewijns. Dingen
veranderen, ook in Immanuël. Wij waren vertrouwd met Jopie
Pouwe die de avond altijd opende en toelichting gaf.
De opkomst viel wat tegen, we misten vooral de bewoners van
het verzorgingstehuis Immanuël. ‘s Middags was er al een
activiteit geweest Voor veel bewoners is dan twee maal te veel.
Voor de toekomst zou het fijn zijn als de activiteiten beter op
elkaar worden afgestemd.
Gerard Legeland (dirigent) begroette de aanwezigen en wenste
ieder een fijne zangavond toe. Gezamenlijk zongen we Lied 399
‘Wij loven U o God, belijden U als Heer’. We werden begeleid
door Edwin Vooys op de piano, die ons altijd weer weet te boeien
met zijn begeleiding. Vervolgens zong het koor a capella ‘Alzo
lief heeft God de wereld gehad’ Dit lied werd op een gevoelige
manier gezongen; in dit lied voel je de liefde van God voor
mensen van deze wereld. De declamaties werden verzorgd door
Marjan Zwaan en Maarten Havelaar.
Als samenzang zongen we Lied 434: ‘Lof zij de Heer de
almachtige Koning der ere’. Het koor zong twee liederen: ‘Als een
hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U’ en het
lied over ‘Jeruzalem de eeuwige gouden stad’. Als afwisseling
zongen we met elkaar Ps. 100: ‘Juicht Gode toe, bazuint en
zingt’. Nadat het koor ‘De dag door Uwe gunst ontvangen had
gezongen’, bespeelde Gerard Legeland (dirigent) zijn accordeon,
een klein instrument waar Gerard een mooie warme orgel klank
uithaalde: schitterend! Ook na de pauze konden we hier van
genieten. In de pauze werden we getrakteerd op koffie met cake,
na de pauze zong het koor ‘Omdat ik weet hoe groot gij zijt’, en
de samenzang Lied 300: ‘Eens als de bazuinen klinken’. Dit klonk
als een loftrompet door de hal van Immanuël. Aan het eind van
ons optreden vertolkte het koor op vrolijke wijze en vol overgave
‘Looft en prijst de Heer’, ‘Leid vriendelijk licht’, ‘Vol van Uw licht’,
en ‘Heft nu Uw loflied aan’.
De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van
Psalm 150 ‘Looft God, looft Hem ov eral’. De heer Boudewijns
bedankte het koor en de dirigent voor de mooie avond. Hij bood
nog frisdrank aan in het Trefpunt.
Persoonlijk miste ik de sfeer en de contacten met de bewoners
uit Immanuël, zoals wij dat v oorheen altijd gewend waren. Maar
het is altijd weer fijn om betrokken te zijn en iets te kunnen
betekenen als koor voor de ouderen van ons dorp.
Francien de Vos
Bedankt
Tijdens de tijd in het ziekenhuis en daarna thuis kreeg ik veel
meeleven in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes,
bezoekjes enz. Dit heeft mij erg goed gedaan en ik wil iedereen
op ons koor daar heel hartelijk voor bedanken.
Ik ben dankbaar dat ik elke week alweer in jullie midden mag
zijn. Nogmaals, dank.
Wil van Bruggen
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Staccato
•
zaterdag 18 december 2010:
Kerstconcert met Maranatha
•
maandag 20 december 2010:
Kerstconcert met Rode Kruis
•
zaterdag 11 december 2010:
Laatste datum inleveren kopij
NF voor uitgave op 20
december
•
zondag 27 maart 2011:
Marcuspassie in Zwiijndrecht
•
zaterdag 16 april 2011:
Marcuspassie in ‘s-Gravendeel
Poffertjes 2010
Ook dit jaar was het weer de
bedoeling
om
poffertjes
te
verkopen op de jaarmarkt om de
kas
aan
te
vullen.
De
voorbereidingen begonnen al in
maart met het reserveren van de
kraam. In juni was er een bus
waarin elk lid zijn bijdrage kon
doen om poffertjesmix, melk
eieren, suiker boter e.d. aan te
kunnen schaffen. Lenie Mol
bestelde daarvoor bij AH – van der
Poel alle ingrediënten.
Op dinsdag 10 augustus zorgden
Piet en Jan dat de kraam,
poffertjesbakplaat en koelkast op
het dorp verzameld werden en aan
de Noord-Voorstraat bij familie
Kranendonk
terecht
kwamen.
Ondertussen had ook Lenie daar
al voor wat benodigdheden
bezorgd.
De volgende ochtend begon met
enkele flinke regenbuien; dat
beloofde niet veel goeds. Maar
gelukkig klaarde het weer op. Om
half elf begon de opbouwploeg
met het gereedmaken van de
kraam. Mooi papier op tafel,
prijslijst
ophangen,
toonbank
klaarmaken
en
bakplaat
in
gereedheid brengen. Er was echter
een probleem: er was geen
poffertjesmix.
AH
belde
’s

morgens pas dat de fabrikant geen poffertjesmix meer kon
leveren. Maar gelukkig hebben we inventieve leden, die in heel
veel winkels in het oosten van de Hoeksewaard hier en daar
enkele pakken mix vonden, zodat we toch flink konden bakken.
Om half twaalf hadden we al de eerste klanten, maar geen
poffertjes., we mochten pas om één uur beginnen. Maar toen liep
het ook als een trein. Het weer was zonnig, maar niet te warm,
ideaal poffertjes weer. In ploegen van 6, die elkaar aflosten werd
er tot half acht ‘s av onds gebakken en verkocht. Toen waren de
ingrediënten op.
Na het opruimen en schoonmaken werden alle geleende spullen
weer bij de eigenaren teruggebracht en om tien uur was
iedereen, moe maar voldaan weer thuis.
Naast de gezelligheid en teambuilding, gaat het hier toch ook om
de centjes. Nou alle moeite was niet voor niets, de opbrengst was
€ 695,- Allen die hier aanmeegewerkt hebben maar in het
bijzonder Lenie Mol en Jo Jongenotter, die van half elf ’s
ochtends tot half tien in de av ond in touw waren, hiervoor
bedankt
Jan Kerkstra
Rabobank sponsorfietstocht
Het was eventjes spannend of er op zaterdag 28 augustus j.l.
meer dan negen fiets(t)ers waren die hun ronde hebben gereden
en op hun formulier het deelnemersnummer van ons kerkkoor
hadden ingevuld. Om in aanmerking te komen voor de premie
moesten namelijk tien personen zich hebben aangemeld om voor
de club, vereniging of organisatie te hebben gereden. Gelukkig
kon de penningmeester op maandag 20 september melden dat
zeventien mensen hebben meegedaan. Drie personen reden 20
kilometer, negen 40 km en vijf 70 km. Die 770 kilometers
brachten € 153 voor ons koor op.
Dick Langeveld
Doe mee en win!
Past deze aanmoediging van de staatsloterij ook bij ons om loten
te kopen voor ons kerkkoor? Om mee te doen is een keuze van
jezelf. Maar winnen is geen keuze, maar is een kans. Alsof door
mee te doen het winnen daarbij inbegrepen is. Dat is niet zo. De
slagzin moet luiden: Doe mee en maak kans!
Een keer per maand wordt op de repetitieavond in de pauze
lootjes verkocht om de kas van ons koor te spekken. Het is een
intern gebeuren. Voor die loterij wordt alleen reclame gemaakt
door de week van tevoren de loterij tijdens een koorrepetitie aan
te kondigen. Om de beurt brengen de leden daarvoor de prijsjes
mee van huis.
Als ik bij ons op het koor mijn beurs trek en een lot koop, heb ik
kans op één van de prijzen. Koop ik meer loten, dan heb ik meer
kansen op hetzelfde aantal prijzen. Iedereen die na mij loten
koopt, verkleint voor mij de kans om die te winnen. Als Leen
Pouwe in de pauze roept: “Zijn er nog mensen die loten willen
kopen?”, dan denk ik: “Houd toch je mond!”.
Vervolgens zijn er momenten van spanning op het moment dat
Truus Goud een lootje uit de hoge hoed tovert. Nu stel ik mij voor
dat zij toevallig een lot getrokken heeft met een nummer dat ik
niet heb en zij heeft het lotnummer nog niet gelezen. Is mijn kans
op een prijs op dat moment al verkleind? Dan leest Truus het
nummer van het lot voor zichzelf, maar maakt het nog niet
bekend. Wij nemen eventjes aan dat Truus mijn lotnummer weet.
Is mijn kans op een prijs nu anders geworden? Vreemd in dit
hypothetische voorbeeld is dat de kans op een prijs in de
beleving van Truus anders is dan in mijn beleving. Vervolgens
wordt het lotnummer afgeroepen, maar ik heb nog niet op mijn
loten gekeken. Opnieuw de vraag: is mijn kans verkleind?
Plotseling roept er iemand ‘ja’, maar ik heb dat niet gehoord. Is
mijn kans nu verkleind of nog steeds niet? Pas als ik mijn
nummers heb nagekeken en geconcludeerd dat het afgeroepen

nummer niet overeenkomt met
een van mijn nummers, of ik zie
dat de prijs aan een ander wordt
uitgereikt, is mijn kans inderdaad
verkleind.
Maar nu ga ik deze “gelegenheid
om mee te dingen naar prijzen of
premiën, waarbij de aanwijzing der
winnaars geschiedt door een of
meer kansbepalingen waarop de
deelnemers geen overwegende
invloed
kunnen
uitoefenen”
plaatsen in het licht van ons
Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel.
Elk lot dat verkocht wordt, is winst
voor ons koor. Leden zijn
onderdelen, deelhebbers, van het
koor. Dus de slogan: “Doe mee en
win!” geldt wel degelijk voor ons
koor. Als aan het eind van de
repetitie bekend wordt gemaakt
hoeveel
de
loterij
heeft
opgebracht, dan hebben wij
allemaal gewonnen!
Soms vergelijk ik de loten met
aandelen. Vóór de trekking hebben
de loten een marktwaarde die
vermindert
of
vermeerdert
naarmate
de
gewonnen
lotnummers
bekend
worden
gemaakt wanneer op hetzelfde lot
meerdere kansen op prijzen vallen
te verdienen. En een gewonnen lot
is nog weer een kans: “Wat zit er
in het pakje?”. En als het een fles
wijn blijkt te zijn, is het weer een
gokje: is die lekker of niet?
In een vereniging bén je als lid een
aandeel. Maar als je aandelen
hébt, en je wilt die verkopen of
kopen, dan trék je geen beurs,
maar dan gá je naar de beurs. Het
kopen
van
aandelen
geeft
onzekerheid. Het is ook een
kansspel, een gok. Maar voor die
gok moet je wel een neus hebben!
Dick Langeveld
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