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Optreden in ‘t Huijs te Hoecke in Puttershoek (1)
Na veel geoefend te hebben op de “A” de “O” en de “T” was
het dan zover op 5 november: een optreden in Puttershoek. Na
eerst koffie gedronken en ingezongen te hebben, werden we
welkom geheten en begonnen we aan ons programma. Jammer dat er geen programmaboekje was voor de mensen in de
zaal.
Hoe moeilijk zingen was het. Dat was wel even wennen, maar
na “Benedictus” ging het volgens mij wel beter. Na de pauze
waren we wel beter ontspannen (of kwam het door de wijn ??)
Wat hebben we genoten van het pianospel van Joël Terdu. Iedereen was er stil van. Joël bedankt! Dat de bewoners er ook
van genoten hebben blijkt wel, want er ging niemand in de
pauze naar huis.
Volgens mij een mooie geslaagde avond.
Jopie Pouwe
Optreden in ‘t Huijs te Hoecke in Puttershoek (2)
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven in de nieuwsflits.
In de” aanloop naar het zingen in ‘t Huys te Hoecke, waren we
druk met de repeteren. Na het inzingen, brachten we wat liederen ten gehore.
“Liefde eenmaal uitgesproken” en “Bron van liefde”. Wanneer
we dat met elkaar zingen, zou het mooi zijn dat we die liefde
ook aan elkaar doorgeven. Loek van de Leeden heeft het
mooie lied gecomponeerd. Ook het lied “Omdat ik weet hoe
groot Gij zijt”. De schepping die zo groot is dat Hij mens en dier
geschapen heeft. Dit lied schreef Loek toen zijn eerste kleinkind geboren werd. Ik heb persoonlijk met Loek in
verschillende landen en kerken mogen zingen.
“King All Glorious, waar van onze dirigent de koor solo zong,
viel goed in de smaak bij de mensen.
“Laudate omnes gentes” waar onze voorzitter Piet van ’t Riet
de solo vertaalde. Ook werd er uit de nieuwe bundel gezongen
waar de mensen die luisterden ook mee konden zingen,
zoals “Alle volken, loof”t de Heer.
De avond werd afgesloten met het zingen van “Blijf bij mij Heer
wanneer het duister daalt”. We kunnen terugkijken op een fijne avond, dat onder leiding van onze dirigent en pianist Joël
Terdu ten gehore werd gebracht.
Ook wil ik Dick Langeveld heel veel sterkte toewensen met zijn
ziek zijn.
Jo Jongenotter
Daan met zangpensioen
Daan is een gewaardeerd en betrokken lid van onze zang geweest. Hij heeft lang een bestuursfunctie vervuld en heeft
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Staccato
•
Maandag 4 februari 2019: Jaarvergadering Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel.
Aanvang 19.30 uur. Uitnodiging komt
tijdig van tevoren.
•
Maandag 25 februari 2019: deadline inleveren kopij Nieuwsflits. Verschijning
een week later.
•
Zondag 21 april 2019: medewerking aan
de Paasdienst in de Hervormde kerk 'sGravendeel
•
Zaterdag oktober/november 2019: benefietconcert (onder voorbehoud)
•
Zondag 5 april 2020: slotoptreden in de
zangdienst ’s-Gravendeel
•
Zaterdag 25 april 2020: afscheidsconcert
binnen onze vereniging veel werk verzet.
Hij onderhield als secretaris van de vereniging het contact met de KCZB.
Als er teksten bij bekende liedjes gezocht
moesten worden, waarmee we op onze
jaarvergaderingen de jubilarissen toe
zingen, dan was er Daan. Ook bij het inzetten van een lied werd van zijn
toonvaardigheid vaak gebruik gemaakt.
Daan zijn mening lag gewicht in de bestuurlijke schaal.
Daan heeft mij, met zijn enthousiasme
voor zijn koor, in begin 2005 gevraagd lid
te worden.
Nog steeds ben ik dankbaar voor dat
verzoek. Namens alle koorleden, bedankt Daan voor je kunde en inzet, we
wensen dat je nog lang van jouw zangpensioen mag genieten.
Piet van ’t Riet, voorzitter

22 jaar Nieuwsflits
In het voorjaar van het jaar 1997 schreef de toenmalige voorzitter van het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel, Bas de Zeeuw
(de man van Jopie), in het eerste exemplaar van Nieuwsflits dat
besloten was om periodiek een informatiebulletin uit te geven.
Een jaar of acht eerder had het bestuur ook al een poging gedaan, zo schreef hij, maar daar was toen door de drukke
werkzaamheden van het bestuur niet goed van de grond gekomen. In het oorspronkelijke plan zou zo'n bulletin namelijk
een bestuursaangelegenheid zijn. Gelukkig, zo schreef de voorzitter verder, hebben we nu in Teun Goudswaard en Nico Pater
een paar leden gevonden die een groot deel van het werk aan
dit blad voor hun rekening willen nemen. Aangevuld met het
secretariaat, bestaande uit Wim Colijn en Greet Nootenboom
vormden zij een redactie waarin het bestuur zijn vertrouwen
uitsprak. Zo kwam het verenigingsorgaan "Nieuwsflits" tot
stand.
Nu vragen wij u, lezer, om even naar de rechterbovenhoek van
dit exemplaar te kijken. Als u onder het woord "'s-Gravendeel"
het getal 99 ziet staan, dan zou u de vraag kunnen stellen: is dit
artikel niet een editie te vroeg geplaatst? Het antwoord is
"neen!". Wat u nu in handen hebt is de honderdste Nieuwsflits.
Door het gelukkig samenvallen van diverse omstandigheden
kreeg de redactie van Janny Goudswaard onlangs de door haar
man bewaarde Nieuwsflitsen ter beschikking. Teun had ze bewaard tot en met toen hij ons koor verliet. Al bladerend vond
de redactie tussen Nieuwsflitsen 16 en 17 een ongenummerde
extra uitgave ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de
toenmalige dirigent. Die was gedateerd twee dagen later dan
Nieuwsflits 16. Zo komt de redactie op de honderdste editie
die nu nummer 99 draagt.
Nu weet menigeen dat een van de huidige redactieleden geen
affectie heeft met ronde getallen. Hij schreef daarover in de
Nieuwsflits ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van ons
koor. Honderd is slechts een bijzonder getal doordat we een
tientallenstelsel hebben; het is tien maal tien. Wanneer we,
bijvoorbeeld, een twaalftallenstelsel zouden hebben dan was
dit exemplaar nummer 84 en hadden we niets te vieren. Toch
zal de redactie de volgende keer meer aandacht besteden aan
de geschiedenis van ons verenigingsorgaan in de honderdeerste editie van Nieuwsflits.
De redactie

Joel speelde voorafgaand aan Gloria sei
dir gesungen, deze cantate 140 van
Bach. Tijdens het muzikaal intermezzo
speelde hij: Nun komm der Heiden Heiland van Bach.
De dienst was opgebouwd rond een zestal schriftlezingen:
- Genesis 17: Gods verbond met Abram
en de belofte aan Abraham
- Hebreeën 11: Abrahams voorbeeldig
geloof
- Genesis 35: Gods belofte aan Jacob
- Genesis 49: De belofte aan Juda
- Micha 5: De belofte aan Bethlehem
- Openbaringen 21: De vervulling van alle
beloften: het nieuwe Jeruzalem
De dienst werd afgesloten met het lezen
van Lied 452 uit het nieuwe liedboek: Als
tussen licht en donker, waarna het koor
de Hogepriesterlijke zegenbede zong.
We kunnen terugkijken op een mooie
zangdienst met als hoogtepunt: King all
Glorious met de solo van Ronald.
Jan Kerkstra

Zangdienst 2 december 2018 in de Ontmoetingskerk te ’sGravendeel.
Op 2 december mocht ons koor een zangdienst organiseren.
Na de opening door de voorzitter is er anderhalf uur lang gezongen. Liederen door het koor, samenzang en wisselzang.
Daarnaast was er ook orgelspel van Joël.
Als koor zongen we: Com thou long expected Jesus, King all
Glorious, Gloria sei dir gesungen, en Tolite hostias. Als wisselzang waren er Gezang 117: Hoe zal ik u ontvangen en gezang
294: Laat komen, Heer, uw rijk.
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Kerstdiner
Een groene vlieg, oorspronkelijk
uit Made,
kon zijn hoop op straat niet versmaden.
Een bezoek daarna aan, wat heet,
een Christmas cake: “English made”
kon niet rekenen op mens’lijk genade.
Een Rode Kruisspin in het
Gelderse Wychen
verleende hulp aan vieze vliegen.
Eerst wassen, desinfecterend schoon,
zoals het behoort voor het eten,
heel gewoon;
haar aard laat zich niet bedriegen.
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