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Nieuwsbrief
 

Klaas Jan was een beminnelijke 
man. Ook de koorleden liepen 
met hem weg. Hij had veel hu-
mor en wist de boel heel goed 
bij elkaar te houden op de repe-
tities van zijn koren. Vooral het 
Chr. Kamper mannenkoor 
Door Eendracht Verbonden had 
zijn hart en ziel. 
Prachtige Kerstconcerten in de 
Bovenkerk te Kampen. Daar 
kwamen de mensen op af ! Ook 
CRM heeft in 1992 een cd ge-
maakt met orgelbegeleiding van 
Klaas Jan Mulder. Opgenomen 
in de Lutherse Kerk. Vooral de 
orgelpartij bij het lied: O, eeuw’ge 
Vader, sterk in macht maakte heel 
veel indruk. Maar ook Verleih' 
uns Frieden werd een succes. 
 
Heel sterk heb ik het gevoel dat 
er nu een belangrijk tijdperk is 
afgesloten wat betreft de be-
kende organisten in christelijk 
Nederland: Piet van Egmond, 
Feike Asma en Klaas Jan Mul-
der! 
De meeste mensen die nu nog 
orgelconcerten bezoeken, zullen 
ongetwijfeld terugdenken aan 
de jaren zestig tot heden. 
 

Peter Willemse 
 

EREGALERIJ
 
     Wim Rog 
     1-11-2008 
     40 jaar lid 
 
 
 

 
   Roel Schulting 
   1-11-2008 
  12½ jaar lid
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Ik moest op vrijdag 28 oktober 
2008 naar een begrafenis. Dit keer 
was de dankdienst in de Oude 
Kerk van Rijswijk. Ik was wat 
vroeg en ging op een onopvallen-
de plaats zitten om de orde van 
dienst te lezen.  
Tot mijn verrassing las ik dat het 
Haaglands Politie Mannenkoor 
Entre Nous onder leiding van Je-
roen Bosman tijdens de dienst 
vier liederen zou zingen. De over-
ledene was 40 jaar lid geweest van 
het Haaglands Politie Mannen-
koor, zijn vrouw ging altijd met 
hem mee wanneer het koor moest 
zingen en nu was het koor aanwe-
zig om afscheid van hem te ne-
men.  
De deur van de consistorie ging 
open en de mannen van het koor 
liepen in uniform gekleed naar de 
hun toegewezen plaatsen. Er werd 
niet gepraat. De map onder de 
linkerarm. Wanneer het koor een 
lied moest zingen, stonden de 
mannen op en liepen, rustig en 
netjes, achter elkaar naar de plek 
van opstellen. Zonder praten en 
map onder de linker arm. Drie 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 november jl. is or-
ganist/dirigent Klaas Jan Mulder 
op 78-jarige leeftijd overleden. De 
man was niet alleen een begrip in 
Kampen, nee, in heel Nederland 
en ver daar buiten bespeelde hij 
de grootste en ook de kleinste 
orgels. Hoeveel concerten hij ge- 
geven heeft als organist is denk ik 
niet te tellen. Onnoemelijk veel ! 
Als improvisator was hij een ge-
weldenaar. Duizenden mensen  
genoten van zijn spel. Hele gezin-
nen, vooral in de Noordelijke pro- 
vincies hingen aan zijn ‘toetsen’.

liederen, Otcenas van A. Hnat-
sysjyn, Tebe Poem van G. Loma-
kin en Into my heart arrangement 
M. de Haas, werden a capella 
gezongen. Het laatste nummer 
dat het koor zong, Veni Jesu van 
L. Cherubini, werd op piano 
begeleid. Het was een genoegen 
om naar de rustige en zachte 
koorzang te luisteren.     

J. van Dop 

Entre Nous
Luisteren naar andere koren 

Tijdperk afgesloten



 

EREGALERIJ 
(vervolg) 
 
 
Cees v.d Meer 
13-11-2008 
40 jaar getrouwd 
 
 
 
Piet Jongejan 
18-11-2008 
50 jaar getrouwd 
 
 
 
Aad Vellekoop 
19-11-2008 
40 jaar getrouwd 
 
 
 
 
Uit de bestuursvergadering van  
30 oktober 2008: 
 
De voornaamste activiteit, die dus ook 
de meeste tijd in beslag nam, was de 
bespreking van het draaiboek voor het 
komende kerstconcert. Aan dat concert 
gaan de nodige voorbereidingen vooraf, 
waaronder het benaderen van sponso-
ren. Afspraken werden gemaakt wie 
welke mogelijke sponsor gaat benade-
ren. Als u, als lid van CRM, een mogelij-
ke sponsor weet, weet dan dat het u vrij 
staat die persoon te benaderen om een 
financiële gift te vragen. Vermelding in 
het programmaboekje is mogelijk 
evenals de verstrekking van toegangs-
kaarten. De kaartverkoop moet worden 
geregeld. John Trommel en Jan de Gier 
hebben al gesprekken gevoerd met de 
mensen van de Grote Kerk en met de 
leverancier van het podium. De versie-
ring moet worden geregeld en zo zijn er 
nog meer zaken die tijdig in orde moe-
ten zijn. 
Veel agendapunten zijn dan ook ver-
schoven naar de volgende vergadering. 

 

zaterdagmiddag 13 december 2008 
       Medewerking CRM Kleinkoor  
       kerstgebeuren Hof van Wouw, 
       Lange Beestenmarkt 49-85,  
       Den Haag 
       aanvang 16.30 uur 
 

zondag 14 december 2008 
Medewerking ochtenddienst  
in het Kruispunt te Voorschoten 
aanvang 10.00 uur 
Organist: Aarnoud de Groen 
Dirigent: Kees 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  
Meer informatie volgt nog 

 

zondag 12 april 2009 
Medewerking Paasdienst  
Ontmoetingskerk Den Haag Lsd. 
aanvang 10.00 uur 
Organist: Mathijs van Noord  
Dirigent: Kees Schrijver 
 

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 
 

woensdag 16 december 2008 
CRM Kerstconcert  
in de Grote Kerk te Den Haag 
aanvang 20.00 uur 
Organist: Aarnoud de Groen 

CONCERTAGENDA 

      Schilder- en   Mooiman Mode              Burg Assurantiën b.v.   MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      behangersbedrijf       Thomsonlaan 128          J.N. Burg                            en Curiosa             Hoeve De Viersprong 
      J.H. DE GIER         2565 JG Den Haag     Appelstraat 184      In en verkoop        Uw party of diner tot in de ... verzorgd! 
      Beukstraat 129-131        telefoon: 070-363.24.79     2564 EK Den Haag                             Nieuwlandsedijk 10 
      2565 XZ Den Haag        Voor openingstijden             Postbus 64845            Appelstraat 201      2691 KW ‘s-Gravenzande 
      telefoon: 070-363.21.69        en aanbiedingen:          2506 CA Den Haag          2564 EE Den Haag      tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24 
      e-mail: jhdegier@cs.com   www.mooimanmode.nl     tel.: 070-325.08.06            tel. 070-325.54.44               www.viersprong.nl 
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Mutaties ledenbestand 
 
Het lidmaatschap van Berry van 
Meeuwen (tenor 1) is in overleg 
met Berry per heden beëindigd. 
Jan van Aalst is  
van de 1e bassen  
overgegaan naar  
de 2e bassen. 
 
De ledenstand:  
 
1e tenoren:    24 
2e tenoren:    41 
1e bassen:     43 
2e bassen:     36 
totaal:          144 
 
Wijziging e-mailadres: 
 
Het e-mailadres van Huib Vermeer 
luidt nu:  h.w.vermeer@caiway.nl 
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Rolf Zomer 
20-11-2008 
50 jaar getrouwd 
 
 
 
Peter de Vries 
22-11-2008 
12½ jaar lid 


