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Bertie Naaktgeboren
“Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij
voort!” Deze eerste regels van gezang 230 uit de Hervormde
Bundel van 1938 stond boven aan de rouwkaart van ons
koorlid Huibertje Naaktgeboren – van der Linden. Bertie
Naaktgeboren overleed op zaterdag 21 januari 2012 nadat
twee jaar eerder bij haar een ongeneeslijke ziekte zich
openbaarde. Zij was 56 jaar lid van ons koor en zong in de
sopraanpartij.
Haar inzet voor de medemens was tekenend voor haar. Zij
was overigens een vrouw van weinig woorden: haar wilskracht bleek uit daden. Zij was onder meer vrijwilligster van
“Immanuël”.
De afscheidsdienst vond in de aula van de begraafplaats in
ons dorp plaats. De organist speelde voorafgaande aan de
dienst muziek van het recente repertoire van ons Kerkkoor.
Bertie Naaktgeboren heeft zelf de liederen voor de afscheidsdienst uitgekozen. Daaruit bleek dat zij dicht bij God
wilde zijn en dat zij verlangde naar de eeuwige vreugde met
Hem: “Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij
mij voort!”, “Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê” (lied
465 JdH), “Boven de sterren daar zal het eens lichten” en
“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren
hand”.
De tekst voor de meditatie was dezelfde als haar trouwtekst:
“Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad;
blijf in mijn liefde” uit Johannes 15 vers 9 – 17.
Bertie is 75 jaar geworden.
Dick Langeveld
Kerstconcert
Op zaterdag 17 december 2011 hadden wij samen met het
Gemengd Koor Nootabene uit Utrecht, waar Gerard ook de
dirigent van is, een kerstconcert in de Hervormde kerk van
‘s-Gravendeel. Voor deze avond mochten we in onze eigen
zwarte kleding.
Het was een heel mooi begin. We begonnen met het "Santo". Het andere koor kwam zingend vanaf de zijpaden op. Je
kreeg er kippenvel van. Na dit lied opende de voorzitster de
avond met de woorden ‘Santo, Santo’ (Heilig, Heilig). Met dit
woord is de toon van deze avond gezet en bereiden we ons
voor op het Kerstfeest. In het gebed werd er gebeden voor
de zieken en zij die niet bij ons konden zijn.
Na de opening zongen we gezamenlijk het ‘Tibie Paom’,
waarna er een samenzang volgde: ‘Nu zijt wellecome.’ Daarna gaf het koor Nootabene een paar liederen ten gehore.
Heel schitterend was het ‘O kom, O kom, Immanuël.’ Er
volgde weer een samenzang, waarna de beide koren enkele
liederen ten gehore brachten. Het ‘Gloria’ van Vivaldi vond ik
geweldig om te zingen. Toen kwam er een optreden van de
mannen van beide koren. ‘Gloria in excelsis Deo’ klonk heel
mooi. Na ‘Locus Iste’ kregen we het klapstuk van de avond,
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Staccato
•
Zondag 1 april 2012: zangdienst
Beusichem
15.30 uur vertrek vanaf Havenplein;
16.45 uur inzingen te Beusichem,
19.00 uur aanvang zangdienst, 21.00
uur vertrek uit Beusichem en 22.00
uur thuiskomst
Kleding mannen: zwart pak en gekleurde stropdas; kleding vrouwen:
eigen zwarte kleding met lange rok of
–broek, shawl
•
Zondag 8 april 2012: Paasdienst in
de Hervormde kerk ’s-Gravendeel
8.30 uur corsages opspelden in de
Hervormde kerk ’s-Gravendeel en
aansluitend inzingen. Aanvang samenzang 09.45 uur. Kleding: dames
zwarte kleding met lange rok of –
broek, geen shawl; heren zwart pak
met rode strik, geen pochet

de ‘Little Drummerboy.’ De twee
Drummerboys van Juliana kwamen
al drummend op vanaf de zijkant,
Laurens en Arco (mijn kleinzoon).
Het was een leuk stuk om te zingen
en te drummen. Er volgde een orgelsolo van Edwin Vooijs: prachtig. Wij
koorleden en dirigent mochten even
uitblazen. We gingen weer verder
met een samenzang, het ‘Stille
nacht,’ waar wij de alt partij van zongen.
Er volgde weer een optreden van
ons koor en in dit blok zongen we het
Russische lied ‘Ige Heruvimy’ (waar
ik heel zenuwachtig voor was) maar
wat de mensen in de kerk heel mooi
vonden. Toen volgde een solo van
piano en fluit door Edwin en Atze, ‘O
Holy Night’ het was schitterend.
Daarna brachten we als beide koren
nog enkele nummers ten gehore,
waarna de tweede voorzitter de sluiting verzorgde. ‘Wees niet bevreesd,
want Ik verkondig u grote blijdschap.’
Met deze aankondiging waren we
aan het eind van deze avond. Iedereen werd bedankt die aan deze
avond hadden meegewerkt. Tot slot

zongen we gezamenlijk ‘Joy to the World.’
We mogen terugzien op een geslaagde avond, waar we allemaal van hebben genoten .Moge het zijn tot eer van onze
Schepper.
Elly Voorwinden
Algemene ledenvergadering
Dilemma’s waren er niet om die uitvoerig te bespreken. De
statuten van de vereniging en de kalender van 2012 waren
er de oorzaak van dat wij op maandag 6 februari de algemene ledenvergadering hielden. Of in dit verband beter gezegd:
de jaarvergadering. Zonder bijzondere opmerkingen werden
het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag
2011 en het financieel verslag over 2011 goedgekeurd. De
kascontrolecommissie had geen administratieve tekortkomingen geconstateerd. Er was één jubilaris, maar toch ook
weer niet. Twee bestuursleden traden af en twee nieuwe
werden met algemene stemmen gekozen verklaard. Dat Jo
Jongenotter voor een intermezzo zorgde, zou je bijna in de
statuten van de vereniging als vaststaand vastleggen. De
woordvoerders van de commissies melden meestal: ‘geen
bijzonderheden’. De activiteitenkalender 2012 is praktisch
leeg: zelfs door de datum van het kerstconcert was een perforatiegaatje.
Was het dan een saaie vergadering? Was er niets te melden? Welnee (eerste vraag) en welja (tweede vraag). De
krentjes heb ik uit de pap gehaald en die vermeld ik apart.
Vooraf werden soesjes bij de koffie verstrekt. Er waren er
zoveel, dat daarvan over bleven: er was slechts één lid zonder kennisgeving afwezig. Dus aan een onverwachte geringe
opkomst lag het overschot niet. Het ‘droogje’ bij het ‘natje’ in
de pauze was als vanouds geweldig. Daar wordt het hart vrolijk van. Velen gingen met prijsjes en prijzen na de verloting,
die in de pauze werd gehouden, naar huis. De opbrengst
was € 361,=. Dat is meer dan het jaarresultaat van ons koor
in 2011: € 0,84 (gelukkig in de plus). Er is geen noodzaak
voor een contributieverhoging: wij kunnen nog meer dan een
groot concert uitvoeren. Wel zal de partituur van het Requiem van Fauré voor ± € 11 per stuk worden aangeschaft en
bij de leden in rekening worden gebracht. Tijdens het kerstconcert zingen wij onder meer het Oratorium van Oosterhuis.
Tijdens de rondvraag kwam de vraag of de tekst hiervan
meer in overstemming is met onze protestantse traditie dan
dat het “Ere zij U” die wij thans van hem instuderen.
Jo Jongenotter kon zelf haar lachen niet inhouden bij haar
act “Gerrit en Jans”.
Minder mooie cijfers zijn het aantal leden: die verminderde
tot 66 leden met een gemiddelde leeftijd van 67,5 jaar.
De commissie ‘aandacht voor elkaar’ heeft 22 kaarten verstuurd naar rustende leden op hun verjaardagen en naar
zieken. Verder heeft zij 19 bezoekjes aan hen gebracht.
Annelien de Witte verlaat de redactie van Nieuwsflits en Anneke Mol treedt in haar plaats. Ed van Maanen kwam in het
bestuur voor Jan Kerkstra (2e secretaris) en Dick Langeveld
loste Chiel Cornelisse (vicevoorzitter) af. Elly Voorwinden
komt voor Tinie van der Lee in de kledingcommissie.
De dirigent, Gerard Legeland (niet aanwezig), kreeg voor zijn
inzet en enthousiasme lof toegezwaaid. Onze bijdrage aan
een zangdienst in Beusichem op 1 april aanstaande bestaat

uit drie blokken van drie liederen. En
de samenzang met de gemeente is
allemaal uit de Marcuspassie.
Door familieomstandigheden was Ina
Middelhoek niet op de vergadering,
maar haar 40-jarige lidmaatschap
van ons koor wordt apart bedacht en
beschreven.
Wij kunnen een jaar vooruit.
Dick Langeveld
40-jarige jubileum Ina Middelhoek
Het is veertig jaar geleden dat de
thans 71-jarige mevrouw R.J. (Ina)
Middelhoek – Baas lid werd van het
Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel.
Om dergelijke jubilea te vieren is het
gebruik
dit
tijdens
de
jaarvergaderingen van het Hervormd
Kerkkoor ’s-Gravendeel te doen.
Helaas kon Ina Middelhoek in
verband met familieomstandigheden
niet tijdens de jaarvergadering
aanwezig zijn. Daarom werd zij
voorafgaande aan de eerstvolgende
repetitieavond in het zonnetje gezet.
De voorzitter van het Hervormd
Kerkkoor ’s-Gravendeel, Wil van
Bruggen – van der Linden, sprak
haar toe. Zij feliciteerde haar met
haar veertigjarige lidmaatschap en
sprak namens het koor haar
waardering uit, niet alleen over haar
vocale bijdragen in de sopraanpartij,
maar ook over haar jarenlange
culinaire
bijdragen
tijdens
de
jaarvergaderingen
en
informele
bijeenkomsten van het koor na een
concertuitvoering. Zij kreeg uit
handen van de voorzitter een bos
bloemen en een zilveren ketting met
een hanger in de vorm van de Gsleutel overhandigd. Medekoorleden
zongen ter afsluiting van de huldiging
een gelegenheidslied.
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