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Klaar voor de start, bedankt!
31 juli aanstaande vertrekken we
met een groep van 17 Nederlandse jongeren, waarvan 6 uit
PKN gemeente ’s-Gravenzande,
voor 3 weken met Livingstone
naar Oeganda. We gaan daar
bouwen aan klaslokalen in Makasa en les geven aan de wezen uit

Website
www.crmmannenkoor.nl

Kijk ook eens op de website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor. Daarop staat de tot februari 2008 bijgewerkte CRM-geschiedenis.
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het naastgelegen weeshuis. In
het afgelopen half jaar hebben
we meerdere malen en op diverse wijzen uw aandacht en sponsoring gevraagd. Zo hadden we
o.a. de kerstkoekjesactie, diverse
autowasacties, de Soos Jam Sessie en de nu nog lopende verkoop van planthangers.
>
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> 4 Juni jl. vond de laatste grote actie
plaats: het benefietconcert van het
Christelijk Residentie Mannenkoor. Met
zo’n 350 bezoekers, een zeer goede
sfeer en vooral de hoge kwaliteit en het
enthousiasme van het koor, de organist
en de bariton, bracht deze zeer geslaagde avond in de ’s-Gravenzandse Noorderkerk maar liefst € 2400,00 op.
In de braderiedienst op 13 juli zullen we
nog een laatste maal voor vertrek vertellen wat we gaan doen en waarom dat zo
hard nodig is. Tot aan vertrek zullen we
onze laatste voorbereidingen treffen
voor de reis en het project, waar onze
drie weken erg primitief zullen zijn.
Primitief betekent geen stroom, een gat
in de grond als wc en stromend water
slechts op loopafstand aanwezig. Het is
echter wel een veilig gebied waar voldoende voedsel wordt verbouwd.
De plaatselijke pastoor, die in de omgeving 49 gemeenten leidt, heeft laten
weten dat de kinderen van het weeshuis
en de bevolking in blijde verwachting
uitzien naar onze komst, wat ons een
zeer welkom gevoel geeft. We zien er
dan ook naar uit om naar Masaka af te
reizen en de uitdaging aan te gaan. Indien mogelijk zullen we tussentijds een
berichtje op onze website www.project
oeganda.tk laten plaatsen. Verder zullen
we bij terugkomst een goede manier
zoeken om onze ervaringen met u te
delen. Vanaf deze plaats willen we graag
iedereen hartelijk bedanken die ons
heeft gesteund met financiën, hulp bij
de acties of voor ons doel heeft gebeden. Met gebed kunt u ons blijven steunen, ook gedurende de reis.
(verantwoording organisatie)

gelegen hebben.
Ook viel het me op dat
wij nog niet met 100 man
vertegenwoordigd waren.
Dat moet beide toch in
het vervolg beter kunnen!
De opbrengst van dit concert gaat naar
het Oegandaproject van Stichting Livingstone.
Medewerking werd verleend door bariton Jan Mulder, organist Aarnoud de
Groen en CRM.
De start van het programma vond ik af
en toe een beetje aarzelend; bij Panis
Angelicus was die schroom echter van
ons afgevallen. Mooie liederen klonken,
zoals onder meer Die Ehre Gottes aus der
Natur; Tibi soli peccavi; Sanctus; O, Signore
dal tetto natio; Die zwölf Räuber, waarvan
mij vooral de Slavische nummers erg
bevielen; kippenvel kreeg ik (echt!) bij
Die Vesper. En dat in zo'n warme ruimte.
Ik wil trouwens nog even terugkomen
op de goedlachse en altijd sympathieke
Jan Mulder. Enkele weken geleden zag
ik in diezelfde Noorderkerk een buitengewoon enthousiast optreden van een
gospelkoor; ze hadden meen ik zo'n
veertien zangers en zangeressen en
allemaal stonden ze met een microfoon
voor zich. Als je dan ziet met welk volume Jan zingt: in z'n eentje en zonder
zo'n microfoon...
Het gevarieerde programma bevatte verder drie solo's van Aarnoud de
Groen, die hij prima vertolkte.
>

CONCERTAGENDA
zondag 31 augustus 2008
Medewerking aan Duinendienst
in de Pniëlkerk te Scheveningen
aanvang: 17.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
vrijdag 10 oktober 2008
Benefietconcert t.b.v. De Voorhof
in de Oude Kerk te Voorburg
aanvang 20.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
zaterdag 8 november 2008
Medewerking Hubertusmis
Engelbewaarderkerk te Lisse
aanvang 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
zondag 14 december 2008
Medewerking ochtenddienst
in het Kruispunt te Voorschoten
aanvang 10.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
Dirigent: Cees Schrijver
zaterdag 20 december 2008
CRM Kerstconcert
in de Grote Kerk te Den Haag
aanvang 20.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
m.m.v. Margaret Roest, sopraan en Imperial Brass Quintet
woensdag 24 december 2008
Medewerking Kerstavonddienst
Groote Kerk te Maassluis
aanvang 19.30 uur
Organist: Jaap Kroonenburg
zondag 1 februari 2009
Medewerking kerkdienst
Immanuëlkerk te Maassluis
aanvang 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
dinsdag 31 maart 2009
Doelenconcert t.g.v. 50 jaar
toonkunstenaar Aad vd Hoeven
aanvang 20.00 uur
Informatie volgt nog

Benefietconcert in ‘s-Gravenzande
Dat betekende weer eens een thuiswedstrijd voor de vele Westlanders - en in
het bijzonder de 's-Gravenzanders - van
CRM. De overige zangers moesten uit
de verre binnenlanden van Den Haag
en omgeving naar het mooie Westland
reizen. Geen moeilijke opgave dus.
Bij onze entree in de Noorderkerk
schrok ik toch wel een beetje van de
vele lege plaatsen ... Aan de klantvriendelijke prijs kan het in ieder geval niet

vrijdag 15 mei 2009
Benefietconcert t.b.v. ren. orgel
Prinsekerk te Rotterdam
aanvang: 20.00 uur
Begeleiding: Aarnoud de Groen
donderdag 24 december 2009
Medewerking Kerstnachtdienst
in de Bethelkerk te Scheveningen
aanvang 22.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
Dirigent: Cees Schrijver
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> Daarnaast vervulde Jan Mulder een
grote rol door z'n solo's bij enkele koorstukken, maar tevens met enkele (echte) solo's. De dirigent zei het al: Jan is
eigenlijk amateur, maar tot grote hoogte
gestegen, vooral na z'n geweldige resultaten in Una Voce Particolare.
Aad van der Hoeven leidde ons weer
vakkundig bij de liederen en niet alleen
dat: hij toonde zich wederom een vakkundig entertainer, die bovendien op
enkele specifieke momenten het publiek
tòch liet applaudisseren, ondanks het
verzoek van de leiding dit pas na afloop
te doen. Leuk!
Stichting Livingstone liet vlak voor het
einde van de avond nog even collecte-

ren en dat geld, in combinatie met de
opbrengst van de kaartverkoop, stemde
tot tevredenheid bij de organisatie. En
daar ging het toch om.
Het laatste lied dat deze avond klonk
was Dank sei Dir, Herr. Natuurlijk met
de mappen dicht. Als altijd een machtig
en indrukwekkend lied, dat bij het publiek spontaan een staande ovatie ontlokte.
Zelf vond ik het een heel mooi concert
en een geslaagde avond en de reacties
die ik na afloop hoorde bij zowel zangers als publiek sloten hier volledig op
aan.
Voor herhaling vatbaar - ook de locatie!
Jan Kemeling

Jubilea

Ad de Maa
Dirk de Koning
45 jaar getrouwd 40 jaar getrouwd
op 5 juli
op 26 juni

Jan v.d. Spek
25 jaar lid
op 5 juli

Gesponsorde advertentie, met dank aan Chris de Jong

Jan de Gier
40 jaar getrouwd
op 12 juli

Lekker op
de fiets!

Woensdag 7 mei was het
zulk heerlijk warm weer dat ik vond dat ik
maar eens op de fiets naar de koorrepetitie moest gaan. Ik stond, bij de kerk gekomen, in dubio: zal ik de fiets vóór laten
staan, maar dat vond ik niet zo veilig. Stel
je voor dat hij gestolen wordt! Of zal ik
hem dan maar bij de achteringang van de
kerk zetten? Veiliger denk ik en dus besloot ik tot het laatste. Na de repetitie
pakte ik mijn fiets, deed mijn map in de
fietstas en ging welgemoed op huis aan.
Er loopt een paadje achter de kerk om,
met daarnaast een flinke sloot. Het paadje
maakt een bocht en ineens - ik kon het allemaal niet zo goed zien vanwege de duisternis - voelde ik dat ik op het vochtige
gras liep, met de fiets nog steeds aan de
hand. Wat er precies gebeurde, weet ik
niet - ik schrok, of ik trapte ergens op maar plotseling was ik mijn fiets kwijt en
hoorde ik een plons. De conclusie was
niet zo moeilijk te trekken: m’n fiets
Marijn van Gool Arie Nowee
getrouwd
55 jaar getrouwd lag in het water! Gelukkig kon
op 20 juni
op 22 juli
ik hem nog op de kant trekken. Maar
ik merkte al gauw dat de fietstas met
de muziekmap er vandoor was en ik zag
hem nergens meer. Een soort zeemansgraf. Enfin, ik was allang blij dat ik niet
zelf in het water was beland en ik ben dus
maar vlug met mijn druipende fiets naar
huis gegaan. ’t Was schrikken, maar het is
goed afgelopen. Volgende keer wat beter
uitkijken.
Rolf Zomer
OPEN HUIS
Van Cees de Steur kwam de tip om de model-flyers die u voor
ons Open Huis op 17 september a.s. van het secretariaat per
e-mail ontving en die u zeker gaat kopiëren en verspreiden,
ook door middel van doorsturen van de mail goed kan werken. De bekende olievlekwerking, volgens Cees. Nog meer
voorstellen om nieuwe leden te werven graag naar het secretariaatsadres. We delen graag in de initiatieven.
CD VOOR ZIEKE LEDEN
Het secretariaat ontving van Marijn van Gool een e-mail
over zijn cd-opname van onze afsluitingsavond. Hij verzocht het bestuur na te gaan of er belangstelling onder de
zieke en oud-leden voor deze cd was. Het bestuur kon instemmen met dit initiatief, maar besloten is echter niet tot
versturen door het bestuur over te gaan, maar te volstaan
met een oproep in deze Nieuwsbrief te plaatsen, zodat zieken en (oud)-leden zelf met Marijn contact kunnen opnemen. We laten de vervolgstappen geheel aan hem over.
Mocht er belangstelling voor deze opname zijn dan kun je
contact opnemen met Marijn, m.van.gool@hccnet.nl.
Een fijne vakantie gewenst en natuurlijk ook een behouden
terugkomst, en… neem wat mannen voor ons koor mee!33

