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Als koor hebben we het nieuwe jaar ingeluid met een drankje en hapje na afloop van de 1e repetitie
van het jaar op 5 januari j.l.. Het was weer – als van ouds – gezellig en goed om elkaar het allerbeste
toe te wensen voor het nieuwe jaar 2015.
Op dit moment hebben we onze bijdrage aan de Kerstnachtdienst in de Oude kerk te Delft al weer
enige tijd achter de rug. De voorbereidingen voor de organisatie waren enerverend nu de
kerstnachtdienst niet – vanwege restauratiewerkzaamheden – in de Nieuwe Kerk gehouden kon
worden. Als bestuur hebben we daar ook mee te maken gehad. Maar we kunnen terugkijken op een
fijne kerstnachtdienst. Ondanks het feit dat we onszelf nauwelijks konden horen zingen, bleken de
meeste toeschouwers daar geen last van te hebben. Nogmaals vanaf deze plaats dank aan Geke die
direct bij de voorbereidingen betrokken was en ons tijdens deze avond dirigeerde. Je mag trots zijn
op je presentatie !!!
Studiedag zaterdag 7 maart 2015
Deze studiedag zal geheel in beslag worden genomen door de voorbereidingen op ons concert van
de Johannes Passion op 27 maart a.s. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
10.30 – 11.00 uur

Inloop met koffie of thee (voor eigen rekening)

11.00 – 11.15 uur

Inzingen

11.15 -12.30 uur

Repetitie Johannes Passion

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze (nuttigen van zelf meegebrachte boterhammen. Voor
drinken bij het eten wordt gezorgd: melk, karnemelk, koffie en thee
gratis)
Uitreiking van lila sjaals voor de vrouwelijke koorleden t.b.v. de
uitvoering van de Johannes Passion

13.30 – 14.45 uur

Vervolg repetitie

14.45 – 15.00 uur

koffie/theepauze (voor eigen rekening)

15.00 – 16.00 uur

vervolg repetitie

Om 16.00 uur stoppen we met de repetitie. Daarna is er gelegenheid om de kelen te smeren en voor
iedereen is er een hapje en een drankje.
Workshop “Zwart ziet de Johannes” op vrijdag 20 maart 2015 in de Nieuwe Kerk, Rijswijk
Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van ons koor presenteren wij een bijzonder tweeluik rondom de
uitvoering van de Johannes Passion van Bach op 27 maart 2015. Er is de mogelijkheid om op vrijdagavond 20
maart deel te nemen aan de workshop “Zwart ziet De Johannes, Bach’s Johannes-Passion zingend begrijpen
met Jaap Zwart”
Tijdens deze workshop zal de bekende musicoloog en organist Jaap Zwart een uitgebreide toelichting geven op
de Johannes-Passion, voorzien van muzikale voorbeelden. De toehoorders zullen actief worden betrokken om
te ervaren welke uitwerking de muziek kan hebben. Na deze avond zult u het concert van de Johannes-Passion
anders en intenser gaan beleven!

Uitvoering de Johannes Passion
Donderdagavond 26 maart 2015

generale repetitie

Vrijdagavond 27 maart 2015

uitvoering

Door middel van een aparte koorbrief zult u op de hoogte worden gebracht van de tijdstippen
waarop u verwacht wordt, kleding etc. etc.

Algemene Leden Vergadering (ALV) – maandagavond 30 maart 2015
Het is ons vorig jaar goed bevallen om de ALV te combineren met een terugblik op ons concert.
Vandaar dat we ook dit jaar de ALV beginnen met Daniël het woord te geven waarbij hij op de hem
bekende manier de uitvoering van de Johannes Passion samen met ons zal evalueren.
Daarna zullen wij de avond vervolgen met de agenda voor de ALV. De agenda, het jaarverslag en de
financiële stukken zullen u tijdig worden toegezonden.

Koorreis 18, 19 en 20 september 2015
De contouren van onze koorreis worden steeds duidelijker. De animo onder de leden is groot, er
hebben zich namelijk reeds 55 koorleden opgegeven voor deze reis. Dus alleen daardoor kan het niet
anders als een succes worden. De organisatoren van deze reis Petra Laban en Martin van Leeuwen
zijn druk bezig om de puntjes op de I te zetten t.a.v. het programma voor deze 3 dagen.
Op dit moment wordt overlegd met Daniël over de muziek die we gaan zingen: 10 minuten in

de kathedraal van Antwerpen, 10 minuten jolige muziek in een boot onder een brug in Gent,
in Nieuwpoort als bijdrage aan een mis en na afloop van die dienst een kort concertje in
Nieuwpoort. Over “Nieuwpoort” zijn we ook nog in gesprek met de pastoor van die kerk. Er
is ook alvast goed weer besteld voor die septemberdagen. Kortom:………….het wordt leuk !!

Kerstconcert 13 december 201
Het is het bestuur gelukt om op zondagmiddag 20 december 2015 vanaf 15.00 uur de Oude Kerk te
Rijswijk te reserveren voor een kerstconcert door ons koor. We voeren dan met begeleiding van het
orgel het “festival of Nine Lessons and Carols” uit. We zijn ervan overtuigd dat we veel koorleden en
hopelijk ook veel bezoekers met deze uitvoering een plezier doen.
Concerten 2016
In het voorjaar van 2016 ( exacte datum in maart volgt) zullen wij als koor op een zondagmiddag een
klein concert geven in de Bonifatiuskerk te Rijswijk. We zullen dan uitvoeren het Requiem van
Gabriel Fauré. Het is de bedoeling dat we zullen worden begeleid door een strijkensemble bestaande
uit conservatoriumstudenten.
In november 2016 hebben we ons gebruikelijke grote concert met professioneel orkest en solisten.
De keuze voor het repertoire daarvan is bijna rond. In ieder geval zingen we van Rheinberger Missa in
C en van Zelenka: Magnificat in D. Daniël is nog bezig om een derde bijpassend stuk te zoeken. Met
de keuze voor bovengenoemde stukken komen we tegemoet aan de wens onder onze koorleden.
Financiën
De koorkas is altijd een heikel probleem. Om een klein beetje reserve te kweken voor wat extra’s
hebben wij het idee opgevat om tijdens de workshop van Jaap Zwart op 20 maart a.s. een collectebus
neer te zetten waar onze koorleden een vrijwillige bijdrage in kunnen doen. Ook voor ons is deze
avond leerzaam en al zullen we daarbij ook een bijdrage moeten leveren, leek het ons acceptabel om
een kleine vrijwillige gift te vragen voor de onkosten.
Last but not least – Nieuwe koorleden
De laatste maanden kon ik als voorzitter bijna elke week vanaf “de kansel” een nieuw (project) lid
aankondigen. We zijn daar als bestuur heel erg blij mee. We beseffen ons dat een deel van de nieuwe
leden in eerste instantie komt voor de uitvoering van de Johannes Passion in maart a.s. Wij hopen
natuurlijk dat sommigen “blijven hangen”. De geluiden die we opvangen dat we “een leuk en gezellig
koor zijn, dat serieus studeert en een uitstekende dirigent en pianist heeft” vervullen ons natuurlijk
met trots.
Vanaf november 2014 zijn er weer 12 nieuwe (project)leden bij gekomen. Hieronder volgen hun
namen. Natuurlijk allemaal van harte welkom en fijn dat u ons koor komt versterken. Het ledenaantal
staat momenteel op 82 leden !!!!
Kars Veling

tenor

Marjon van Trigt

sopraan

Durkje Sikkema

sopraan

Angelien Schutmaat

sopraan

Peter Nitrauw

tenor

Tatjana Korneeva

sopraan

Louis Ekstein

tenor

Jannetje Boogaards

sopraan

Jan Willem Arendse

bas

Henny Aartsen

sopraan

Corrie van Putten

alt

Mieke Vlake

alt

Mentoren
Op onze oproep in het vorige koorvenster heeft zich voor de bassen en tenoren een mentor
aangemeld, namelijk Martin van Leeuwen. Martin heel erg bedankt ! Resteert nog een mentor voor
de sopranen. Wie oh wie wil deze taak voor enige tijd op zich nemen?
Ter herinnering nog even de taakomschrijving:
Taken van een mentor:
1.Wijst de gast een plaats in de stemgroep aan
2.regelt de opvang van de gast door een buurman/vrouw
3.vangt de gast in de beginperiode op in de pauze (1e keer gratis koffie)
4.maakt de gast of het nieuwe lid wegwijs in het koor en
5.regelt de begeleiding van aspirant leden in het koor.

Korte mededeling
De Nederlandse-Bachvereniging hoopt in iets meer dan tien jaar alle ruim duizend werken van de
oude Johann Sebastian Bach te kunnen uitvoeren. Elke vrijdag verschijnt er een compositie in beeld
en geluid op de website allofbach.com gratis en voor niets. De meeste stukken worden tijdens
concerten opgenomen www.allofbach.nl
Geniet er maar van.
Daarnaast is de krant van de ASN bank waarin reclame gemaakt wordt voor ons concert van de
Johannes Passion in te zien via http://ideaal16.asnbank-zine.nl.
Tot slot
Wensen we jullie een fijne voorbereidingstijd voor de Johannes Passion.
Voor de zomervakantie willen we weer een koorvenster uitbrengen. Het zou dan weer leuk zijn als
nieuwe leden zijn of haar ervaringen binnen het koor of over hun eerste concert toevertrouwen aan
het papier.
Hartelijke groet mede namens het bestuur

Dicky van der Meijden

