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CRM Nieuws
nieuwe stijl
Dit zal de laatste keer zijn dat ik als eindredacteur
van het opgeheven CRM Nieuws in een redactionele
verantwoording hier iets zal schrijven. Leest u maar
wat er in de afgelopen maand heeft plaatsgevonden.
Het zal vast wel even wennen zijn met die restyling
van CRM Nieuws. Maar de
tijd heelt alle wonden. In
overleg met het CRM-bestuur heb ik mijn sabbatsjaar
op een laag pitje gezet en
neem ik toch maar weer de
uitdaging aan deze CRM
Nieuwsbrief voor u te gaan
opmaken.
‘Maar dan had je toch ook
net zo goed met CRM
Nieuws kunnen doorgaan’,
zult u denken. Dat is niet
helemaal waar. Het werd
elke twee maanden steeds
meer een uitdaging om
CRM Nieuws op te maken.
Het ging daarbij niet zozeer
om de problematische
nieuwsgaring, maar meer
om de ‘leesbaarheid’ van
het gebodene. Kortom, zijn
de artikelen nog wel lezenswaard? Heb ik dat al
niet eens eerder gelezen?
En daar wrong het bij mij.
Ik schreef het al eerder:
geen uitdaging meer en een
tamelijk zwaar jaar 2007.
En dan toch weer de
Nieuwsbrief gaan begeleiden? Ach, het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Het
is tenslotte een deel van je
werk.
En dat werk bestaat tegenwoordig ook uit webredactie. Je kunt geen terrein

noemen of er wordt wel
een nieuwsbrief aan gewijd:
van sport- tot ontspanningsclubs en van ministeriële regelingen tot ja wat al
niet.
Een prettige bijkomstigheid
voor de vereniging is dat de
steeds maar oplopende
drukkosten voor het vervaardigen van het periodiek
nu aanzienlijk kunnen worden teruggebracht.
Voor het nageslacht is het
van belang toch met informatie te komen. Deze
nieuwsbrieven zullen dan
ook jaarlijks (gebundeld)
worden aangeboden aan
het Haags Gemeentearchief.
Het bestuur heeft besloten
dat deze nieuwsbrief twaalf
maal per jaar per e-mail zal
worden verzonden, steeds
na elke maandelijkse (bestuurs)vergadering. De besluiten die in die bestuursvergadering zijn genomen,
zullen hier worden opgenomen.
Leden die noch internet
noch e-mailadres hebben,
zullen op de hoogte worden gehouden door een
gekopieerd exemplaar.
Wat kunt u in deze en volgende nieuwsbrieven verwachten?
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Verwacht alstublieft geen
hoogstandjes. Deze nieuwsbrief geeft kort en bondig
weer wat er in de afgelopen
zangmaand heeft plaatsgevonden.
Zoals u hiernaast kunt zien,
blijft het complete redactieteam in stand. De concertverslagen, zoals u die gewend
was in CRM Nieuws te lezen,
zullen zo niet meer worden
beschreven, maar kort en
bondig worden samengevat.
Met diezelfde tekst kan dan
tevens de CRM-site actueel
worden gehouden. Mocht er
zich iets bijzonders voordoen, dan kan daar natuurlijk
van worden afgeweken.
Vaste rubrieken blijven de
verslagen Uit het Bestuur en de
Concertagenda. Nieuwe leden
zullen zich blijven voorstellen en leden die wat te vieren
hebben, zullen in de Eregalerij
met foto worden vermeld.
Ook foto’s van allerhande
gebeurtenissen en berichten
van overlijden en dankbetuigingen voor heuglijke en
minder heuglijke feiten zullen
hun plaats blijven houden.

INHOUD
Kortom: CRM Nieuws, maar
dan even anders. Hebt u nog
suggesties, laat het ons dan
weten. De redactie wenst u
veel leesplezier.
Wim Heijsteeg
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Kijkt u ook eens op de website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor? Daarop staat de compleet bijgewerkte CRM-geschiedenis

BESTUUR

Nieuwjaarstoespraak
Voorzitter
Dames en heren, zangvrienden.
Het afgelopen jaar, 2007, bestond ons koor CRM tachtig jaar,
een respectabele
leeftijd en een jubileumjaar dat we uiteraard wilden vieren. Dat deden we
met ons uitwisselingsweekend op Texel en daarna
met beide jubileumconcerten in
Zoetermeer en Naaldwijk. Ook
een feestavond kon niet uitblijven. De eerste helft van de
avond stond in het teken van
tachtig jaar CRM, zingend zeggend.
De tweede helft was voor Aad
van der Hoeven: 25 jaar CRMdirigent. Het was een geslaagd
samenzijn.
Ook de dankdienst hier in de
Bergkerk werd zeer gewaardeerd.
Ons koorlid Wout van Haften
werkte in deze dienst mee als
predikant.
Het sluitstuk was natuurlijk ons
Kerstconcert in een volle Grote
Kerk, medewerking van het Neva
Ensemble uit St. Petersburg en een
geïnspireerd CRM waren een
waardige afronding van ons jubileumjaar.

EREGALERIJ
Joop Lindeman
45 jaar getrouwd
2 januari 2008

AGENDA

Naast onze concerten waren er
de medewerkingen aan kerkdiensten en met andere koren. Het
was een druk, maar wel heel leuk
jaar om zoveel te zingen!

Open Huis 23 januari 2008
zaterdag 2 februari 2008
Medew. herdenkingsconcert
Groote Kerk Maassluis
t.g.v. jubileum Garrelsorgel
aanvang: 20.00 uur
Organist: Jaap Kroonenburg

Ook het afgelopen jaar hebben
koorleden hun lidmaatschap
moeten opzeggen. Vaak door de
leeftijd of de afstand. Gelukkig
konden we ook aardig wat nieuwe leden welkom heten. Het
ledenbestand is echter wel tot
onder de 150 gedaald.

zondag 17 februari 2008
Medew. Glazenstaddienst
in de Gereformeerde kerk
‘De Hoeksteen’ te Maasdijk
aanvang: 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen

Verschillende leden werden geconfronteerd met lichamelijke
ongemakken. Soms was een operatie nodig of moet een lange
weg voor herstel worden afgelegd. Het medeleven van onze
koorleden is vaak hoog en bemoedigt betrokkenen.
Vooralsnog staan er voor 2008
niet zoveel uitvoeringen op het
programma. Het is goed om ook
eens een rustig jaar te hebben. Er
kan dan aandacht worden besteed aan zaken die het zingen
nog leuker maken en handhaving
of zelfs verhoging van de zangkwaliteit. Stilstand is ook hier
achteruitgang.

woensdag 21 mei 2008
Concert in verpleegtehuis De
Eshoeve te Den Haag
aanvang: 19.00 uur
Pianist: Aad van der Hoeven
zondag 31 augustus 2008
Medewerking aan Duinendienst
in de Pniëlkerk te Scheveningen
aanvang: 17.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
zaterdag 20 december 2008
Kerstconcert in de Grote Kerk
aanvang: 20.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen

Het Neva-ensemble
uit St. Petersburg

We zullen proberen of Harjo
Pasveer ons weer van dienst kan
zijn bij de stemvorming. De laatste keer dat hij het herstemmen
deed, gaf hij suggesties voor de
kwaliteitsopbouw. De totale kwaliteit van een koor wordt opgebouwd door herhaling van klankervaring. Die klankervaring bouw
je niet of langzamer op als de
samenstelling veel wisselt. De >

Sponsors CRM Nieuwsbrief
Schilder- en
behangersbedrijf
J.H. DE GIER
Beukstraat 129-131
2565 XZ Den Haag
telefoon: 070-363.21.69
e-mail: jhdegier@cs.com
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Mooiman Mode
Thomsonlaan 128
2565 JG Den Haag
telefoon: 070-363.24.79
Voor openingstijden
en aanbiedingen:
www.mooimanmode.nl

Burg Assurantiën b.v. MOPSI Antiquiteiten
J.N. Burg
en Curiosa
Appelstraat 184
2564 EK Den Haag
Postbus 64845
2506 CA Den Haag
tel.: 070-325.08.06

In en verkoop
Appelstraat 201
2564 EE Den Haag
tel. 070-325.54.44

Restaurant & partylocatie
Hoeve De Viersprong
Uw party of diner tot in de ... verzorgd!
Nieuwlandsedijk 10
2691 KW ‘s-Gravenzande
tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24
www.viersprong.nl

aanwezigheid van iedereen op de
repetities is dus gewenst, ook na
de pauze. Medekoorleden hebben er belang bij dat iedereen
mee-oefent. Dit bevordert de
eigenwaarde van het koor en
daarmee de goede sfeer en gezelligheid. Verder verhoogt het het
plezier, waar wij het uiteindelijke
allemaal voor doen.
In dit verband is het goed op te
merken dat het dringende verzoek om bij de generale repetities
aanwezig te zijn, gehoor heeft
gevonden. Bij ons Kerstconcert
was dat duidelijk te merken. De
opkomst was groot en het zingen
ging goed. Zo konden wij ontspannen toewerken naar het concert. Een compliment voor de
aanwezige koorleden is hier zeker
op zijn plaats!

CRM Nieuws

Zoals al werd aangekondigd, verdwijnt CRM Nieuws in de huidige vorm. Het werd steeds moeilijker kopij te krijgen en het volschrijven kwam vaak neer op dezelfde personen. Door het invoeren van een bestuursverslag via
de e-mail waren de leden sneller
op de hoogte. Vaak waren dingen voor CRM Nieuws al weer
achterhaald bij het verschijnen.
De mogelijkheden via e-mail zijn
gemakkelijk en vooral kostenbesparend. Wim Heijsteeg had duidelijk aangegeven dat hij met de
eindredactie wilde stoppen. Al
met al voor het bestuur redenen
genoeg om het voorstel dat hij
deed - een digitale Nieuwsbrief te
lanceren - over te nemen.
Er zal tien keer per jaar – of zoveel vaker als nodig is - een digitale Nieuwsbrief verschijnen. Er
kan dan beter op de actualiteit
worden ingespeeld. Leden kunnen te allen tijde hun bijdragen
per e-mail of op papier blijven
aanleveren of aan Wim geven.
Hij zal namelijk toch de eindredactie blijven voeren van het di3

Martin - oud CRM-er
- maakte deze foto van
het CRM-kerstconcert .

gitale bulletin. Het bestuur is hier
heel blij mee, en Wim, nogmaals
bedankt!
Leden die geen e-mailadres hebben, ontvangen een gedrukt
exemplaar dat op naam zal worden gesteld. Verder zullen donateurs en adverteerders worden
geïnformeerd dat we digitaal
gaan.
Alle redactieleden: heel hartelijk
dank voor jullie inzet het afgelopen jaar. In het bijzonder Jan van
Dop die trouw heel wat bijdragen heeft aangeleverd.
Op de feestavond bood Wim
drie boekwerken aan over de geschiedenis van CRM. Het geheel
is losbladig en kan gemakkelijk
worden vermenigvuldigd. Het
voordeel is verder dat er per jaar
een aanvulling kan worden bijgemaakt. Er wordt voor de leden
een kostenplaatje gemaakt over
de aanschafprijs. Zij die dan belangstelling hebben, kunnen intekenen.

Bestuursvacatures

Dit jaar zijn veel bestuursleden
aftredend. Sommigen stellen
zich herkiesbaar. Er is een vacature voor penningmeester.
Er zijn mensen benaderd, maar
zonder resultaat.
Verder is er de voorzittervacature. Ik heb mij niet herkiesbaar gesteld. De reden is dat ik
een volgende periode van vier
jaar voor mijzelf te lang vind
en dat ik me bezig ga houden
met andere dingen. Het zal fijn
zijn als op de komende ledenvergadering beide vacatures
zijn vervuld. Dus wie inspiratie
heeft, maak het kenbaar aan
ons en wie benaderd wordt:
zeg niet te snel: nee!
Dames en heren, koorvrienden. Ik wens u een goede gezondheid toe met allen die u
lief en dierbaar zijn en ons als
koor een gezegend jaar met
veel inspiratie, gezonde ambitie
en vooral veel zangplezier.

KOORDISCIPLINE
BLADMUZIEK
Bladmuziek is een dure aangelegenheid voor ons koor. Houd
het daarom netjes! De muziekcommissarissen doen hun best

om de bladmuziek zo goed
mogelijk voor u te verzorgen.
Helpt u hen daarin mee. Ook
dat is in het belang van onze
vereniging.

CONCERTVERSLAGEN

Kerstconcert
Chr. Gemengd Koor
Hosanna Gouda
Zaterdag 15 december
St. Janskerk te Gouda
Medewerkenden:

Lisette Emmink
Christelijk Residentie Mannenkoor
o.l.v. Aad van der Hoeven
Aarnoud de Groen, orgel
Dorothée Becu, dwarsfluit
Arjan en Edith Post, trompet
Gert Hofman, vleugel
Jan van Westenbrugge, orgel
Algemene muzikale leiding:
Carel Chr. Schulz

Gezongen werken:

Stil in die Nacht
Komt allen tezamen
Op U mijn Heiland
Een ster ging op
Eindelijk Vrede
Joy to the world
Koraal 42 Weihnachtsorat.
King of Kings
In the bleak midwinter
Noenje Siljoe
Puer Nobis (kerstlied 1678)
He shall be great
While shepherds watched
Hoor, de eng’len zingen
Stille Nacht
O little town of Bethlehem
Come to the manger
Trompet solo
Kerstlied
Vredevorst
Nun danket alle Gott
Abide with me
O, Holy Night
Ere zij God

Edith en Arjan Post

Gert Hofman

Jan van Westenbrugge

Hosanna
koren in gezamenSamenzang
lijkheid zorgdraCRM
gend voor een geCRM
CRM
weldig kerstconcert.
Hosanna
Dat moet toch tot
Hosanna
tevredenheid stemCarel Chr. Schulz
Hosanna
men?
L. Emmink
CRM
Deels wel! Het gebodene was
CRM
zonder meer goed en aan dirigent
CRM
Carel Chr. Schultz heeft het niet
CRM
gelegen dat een deel van het puSamenzang
Hosanna
bliek CRM niet goed heeft kunHosanna
nen horen. De driekantige vorm
Hosanna
van de tribunes was daar debet
A&E Post
aan. De CRM-sound en de afstand
CRM
CRM
CRM
Hosanna
Hosanna
Samenzang
en koren

Korte sfeertekening:
CRM ging met twee bussen op
weg naar een koud Gouda. Van
verre klonk reeds de sfeermuziek
van de op de Markt aangelegde
kunstschaatsbaan. In de kerk was
het aangenaam warm en de generale repetitie verliep zoals die zou
moeten lopen. Koffie en (ons
eigen) broodje volgde. Om acht
uur begon het concert, het voelde als een bijzonder concert.
Veel medewerkenden en twee
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Lisette Emmink

tot het publiek had daarvan te
lijden.
Over dirigent Carel Chr. Schulz
valt wel het een en ander op te
merken. Een zeer enthousiaste
man. Tot zeer veel genoegen van
het publiek en onze koorleden
liet deze dirigent zijn handen en
zijn lichaam ‘spreken’, klimmend
en klaterend, daarin de vanzelfsprekende ‘vonk’ op zijn koor
overbrengend.
Een fijne en muzikale kerstzangavond was ten einde en enkele
CRM-koorleden verdwaalden bij
de kerk, waardoor de bussen een
half uur te laat weer naar Den
Haag vertrokken.

Jubileum Kerstconcert
CRM
Zaterdag 22 december
Grote of St. Jacobskerk
te Den Haag
Medewerkenden:

Het Neva Ensemble uit St. Petersburg
- Irina Shasheva
sopraan
- Svetlana Tatarovskaja sopraan
- Ekaterina Alabina
mezzo-sopr.
- Vladimir Matygulin
tenor
- Dmitry Taneev
bariton
- Sergey Ordynets
bas
- Valery Matygulina
piano

Christelijk Residentie Mannenkoor
o.l.v. Aad van der Hoeven
Aarnoud de Groen, orgel

Gezongen werken

Op U mijn Heiland blijf ik
Puer nobis náscitur
Kol slaven nasj Gospod
Een ster ging op uit Israël
Nu zijt wellekome
Eer zij God in den hoge
Kerst-troparion (Byz. lit.)
Orgelsolo
Kerstzang

CRM
CRM
CRM
CRM
Samenzang
Neva Ens.
Neva Ens.
A.de Groen
CRM

Noenje Sieljoe njebjesnoeja CRM
Kerstlied
CRM
Wat al eeuwen is verteld Samenzang
O come all ye faithful
Neva Ens.
Ave Maria (G. Gaccini)
Neva Ens.
Vredevorst
CRM
He shall be great
CRM
Pauze
Stille Nacht
CRM
Wohl mir dasz ich Jesum CRM
Eindelijk vrede
CRM
Joy to the World
Neva Ens
De herdertjes lagen (Ned.) Neva Ens.
Hoor, de eng’len zingen
Samenzang
Freu dich, Erd und Sternen CRM
On Christmas night
CRM
Sound the bells
CRM
Kerstlied uit Oekraïne
Neva Ens.
O holy night
Neva Ens.
While shepherds watched CRM
Nun danket alle God
CRM
Ere zij God
Samenzang

Korte sfeertekening
Zaterdag nu eens geen generale
halverwege de middag, maar nu
eens wat vroeg in de avond. Een
hele verbetering, waardoor er
minder tijd tussen generale en
het concert zat. En bijna alle
koorleden waren op de generale
repetitie aanwezig. Aad van der
Hoeven kon zijn ‘lol’ op.
Het blijft een fijn gezicht vanuit
het koor: een volle kerk. Heerlijk
om voor te zingen. Nog niet alle
kaarten waren verkocht, maar zij
die er bij waren hebben wel waar
voor hun geld gekregen.
Het was al een jaar bekend dat
het bekende Neva Ensemble uit
St. Petersburg aan ons jubileumkerstconcert zou deelnemen. En
zij die dit ensemble al eens eerder
hadden gehoord, waren niet voor
niets enthousiast. Wat een stemmen en wat een stembeheersing.
De koude rillingen bij het Ave
Maria van G. Caccini liep menigeen over de rug. Voor CRM was
het daarna moeilijk terugkomen
na zulk fijnzinnig gezang.
Een heerlijke zangavond, waarbij
het publiek zeer enthousiast reageerde. Ook hier weer jammer
dat de achterste rijen in de kerk
het Neva Ensemble niet goed
konden zien, noch konden verstaan.
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Zaterdag 2 februari
Medewerking CRM Christelijk Residentie
Mannenkoor aan herdenkingsdienst ter
gelegenheid van het 275-jarig bestaan van
het Garresorgel in de Groote Kerk te
Maassluis.
het Garresorgel

Verschijningsdata Nieuwsbrief
Afgesproken is dat er geen vaste
verschijningsdata voor de
Nieuwsbrief zullen worden gehanteerd, maar de frequentie van
uitgifte laten afhangen van de
bestuursvergaderingen, doorgaans de derde donderdag van de
maand. Wel wil het bestuur ernaar streven om de nieuwsbrief
uiterlijk twee weken na de bestuursvergadering uit te geven.

Groote Kerk Maasluis
Kerkplein 2, 3144 EK

Jaap Kroonenburg

zondag 17 februari 2008
Medew. Glazenstaddienst
in de Gereformeerde kerk
‘De Hoeksteen’ te Maasdijk
aanvang: 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen

