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want de dieren waren terug het 
bos ingestuurd. 
De behoefte om een koorreis te 
organiseren werd steeds sterker 
en de koorleden bleken na een 
gehouden enquête in voor een 
driedaagse koorreis. Het bestuur 
kon aan de slag en de onderko-
mens en concertruimten zijn ge-
regeld.  
 
Inmiddels werd er hard gewerkt 
om het kerstrepertoire erin te 
krijgen. Veel oude en bekende 
werken bleven in de kast en Al-
dert toverde telkens weer een 
nieuwe vondst uit zijn muzikale 
hoed. Alle inspanningen mond-
den uit in een prachtig kerst-
concert, dit keer met Imperial 
Brass, Margaret Roest en Ar-
thur Postma, en natuurlijk onze 
eigen Aarnoud Het was een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waardig kerstconcert met een 
hoge mate aan concentratie. De 
kerstperiode sloten we af met 
onze medewerking aan de kerst-
nachtdienst in de Bethelkerk in 
Scheveningen. Een belofte na 
onze afzegging in 2009 was 
hiermee ingelost. 
 
Naast de 12½, 25- en 40-jarige 
koorjubilea van diverse leden  

      Christelijk Residentie Mannenkoor 

    Kijk vooral ook eens op de vernieuwde website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor met de complete CRM-geschiedenis tot en met 2010. 
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opnieuw beginnen 
 

Een goede gewoonte is dat onze voorzitter aan het begin van een nieuw jaar op 
de nieuwjaarsreceptie (5 januari jl.) even terugkijkt naar wat er zich zoal in 
het afgelopen jaar heeft afgespeeld om vervolgens de plannen voor het nieuwe 
jaar te ontvouwen. 2010 was volgens hem een memorabel jaar, anders dan 
andere jaren. Immers, naast onze reguliere activiteiten nam CRM op gepaste 
wijze afscheid van Aad van der Hoeven en verwelkomden we Aldert Fuldner. 

Afsluiten en Aad Vellekoop  
 
 
 
 
 
 
vierden we ook drie 50-jarige 
jubilea en begonnen we 2010 
met 141 leden. Tien leden ver-
trokken en ons koorlid Henk 
v.d. Burg overleed. In de loop 
van het jaar mochten we elf 
nieuwe leden verwelkomen zo-
dat we het jaar toch weer met 
141 leden konden afsluiten.  
 
Zo is Aad met zijn toespraak in 
2011 terechtgekomen. Wat gaan 
we doen in het nieuwe jaar? 
 
De vooruitblik op 2011 
Ook in 2011 moeten we er vol-
gens Aad hard tegenaan om 
nieuwe leden binnen te halen. 
De maand januari is ook deze 
keer gebombardeerd tot CRM-
maand en daarmee hopen we de 
komende woensdagen weer vele 
nieuwe gezichten te mogen be-
groeten. Daarom: mannen, zingt 
het voort!  
We gaan verder met het ontwik-
kelen van meer PR-activiteiten. 
Hoe de naamsbekendheid wordt 

uitgebreid wordt onderzocht, 
de vernieuwde website en het 
regelmatig folderen met flyers 
is daar een goed hulpmiddel 
bij. Algehele doelstelling 
daarbij is: meer leden en meer 
zingen! U zult in de toekomst 
ongetwijfeld meer van onze 
PR-mensen horen.  

De terugblik op 2010 
Aad memoreerde de klik met 
Aldert, alsof we elkaar al jaren 
kenden en ging over in het op-
sommen van alle medewerkin-
gen en wetenswaardigs in het 
afgelopen jaar. Hij begon met de 
vuurdoop van Aldert voor CRM 
in de ochtenddienst in Voor-
schoten. Via het door de KCZB 
georganiseerde korenfestival in 
Papendrecht waar CRM zich 
met het verplichte ‘Seigneur’ 
niet hoefde te schamen beland-
de Aad met zijn herinneringen 
bij ons Voorjaarsconcert. Een 
concert waarover de bezoekers 
lovend waren en de mannen 
met veel plezier uitvoering aan 
hebben gegeven. Ook zijn ge-
heugen aan de dodenherdenking 
op 4 mei liet hem niet in de 
steek. Het was buiten koud en 
winderig, maar we hebben aan 
de herdenking een waardige 
invulling mogen geven. 
 
Aad gaat verder met dat we na 
de vakantie op een diaconale 
infomarkt de eerste PR-stappen 
zetten om de naam van en het 
mannenkoor ‘CRM’ meer onder 
de aandacht te brengen en we 
ook in september een benefiet-
concert in ‘s-Gravenzande ga-
ven. Jan Mulder verleende zijn 
medewerking en samen met 
twee andere koren werd het een 
iets te lang maar mooi concert. 
In november stonden we weer 
in de Hubertusmis, omgedoopt 
naar Willibrordusviering. De 
vorm was enigszins aangepast  



 

 

20 maart 2011 
Medewerking Zondagavondsamen-
zang Immanuelkerk te Maassluis  
De Werkgroep Zondagavondzang organiseert 6 à 
7 keer p/jr een zondagavonddienst in de Immanu-
ëlkerk om rand- en buitenkerkelijken te bereiken. 
Organist : Aad van der Hoeven 
Aanvang 19.00 uur 

 

9 april 2011 
CRM Voorjaarsconcert te Den Haag 

Medewerking wordt verleend door TCM, het 
Texels Christelijk Mannenkoor TCM komt het 
hele weekend van 9 en 10 april op tegenbezoek 
naar CRM en Den Haag. CRM bezocht in 
2007 Texel in het kader van zijn 80-jarig be-
staan. Organist: Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

 

25 mei 2011 
CRM zingt voor Ouderen in Bosch en 
Duin in Scheveningen 

Wegens groot succes neemt CRM ook dit jaar 
weer deel aan het project Koren zingen voor Oude-
ren. Dit project werd door Fonds 1818 in 2000 
gelanceerd om twee maatschappelijke partijen bij 
elkaar te brengen: ouderen en koren. 
Aanvang 19.00 – einde plm. 20.30 uur 

 

9 - 11 september 2011 
CRM Koorreis naar Clervaux, Luxemburg 

Met o.a. (kerk)bezoeken aan de plaatsen Maa-
stricht, Vianden, Luxemburg. 
Op zaterdag hopen we een inloopconcert te geven in 
de Saint Martin te Dudelange. 
Verder een medewerking in de plaatselijke kerk 
in Clervaux op zondag, afgesloten met een tocht 
over of langs de Moezel en een afscheidsdiner in de 
omgeving van Maastricht 
Organist: Aarnoud de Groen 

 

Zondag 9 oktober 
Medewerking Dienst aan Zee 
Bethelkerk te Den Haag/Scheveningen 

Vanaf het begin in 1978 was het de bedoeling dat de-
ze diensten niet alleen voor de gemeenteleden waren, dat 
ook, maar speciaal voor die mensen die niet iedere 
zondag de weg naar de kerk zochten en vonden. 
Organist: Sander van Marion 
Aanvang 17.00 uur 
 
 

Vrijdag 23 december 2011 
CRM Kerstconcert Grote Kerk Den Haag 

Medewerkenden worden later bekendge-
maakt. 
Organist Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

2012 
Vrijdag 21 december 2012 
CRM Jubileumkerstconcert Grote Kerk  
Den Haag 

C.G.K. Songs For You (Beverwijk),  
Arjan en Edith Post (trompet) 
Organist Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

 

CONCERTAGENDA 

      Schildersbedrijf Mooiman Mode                      MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      VOF De Gier Groep       Thomsonlaan 128                                       en Curiosa             Hoeve De Viersprong 

         2565 JG Den Haag                 In en verkoop        Uw party of diner tot in de ... verzorgd! 
           Beukstraat 129-131        telefoon: 070-363.24.79                                    Nieuwlandsedijk 10 
           2565 XZ Den Haag        Voor openingstijden                          Appelstraat 201      2691 KW ‘s-Gravenzande 
      telefoon: 070-363.21.69        en aanbiedingen:                       2564 EE Den Haag       tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24 
e-mail: jhdegier@kpnmail.nl   www.mooimanmode.nl                  tel. 070-325.54.44               www.viersprong.nl 
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Bethelkerk in Scheveningen, nu de 
Dienst aan Zee, met Sander van Marion 
op orgel. 
Verder liggen er nog voor november 
aanvragen voor een medewerking in de 
Adrianuskerk in Naaldwijk en half de-
cember voor een kerstconcert te geven 
in de Engelbewaarderskerk in Lisse. 
Uiteraard staat ons eigen Kerstconcert 
ook op de agenda, en wel op 23 decem-
ber. Met de Anton Philipszaal hebben 
we geen afspraken kunnen maken, om-
dat zij hun vaste ‘bespelers’ laten voor-
gaan in december. Deze voortdurende 
onzekerheid en het nog eens kritisch 
kijken naar de beschikbare geldmiddelen 
heeft het bestuur besloten om in ieder 
geval in 2011 en in 2012, waarin we ons 
85-jarig jubileum hopen te vieren, onze 
Kerstconcerten toch te geven in de ons 
zo bekende Grote Kerk in Den Haag. 
 
Wat betreft de invulling van ons lus-
trumjaar 2012 zijn er nog geen concrete 
plannen, maar Aad verduidelijkt dat 
daarover al wel driftig nagedacht en 
plannen gesmeed worden.  
 
Aad besluit zijn nieuwjaarstoespraak met 
de wens op een prachtig koorjaar, met 
veel vriendschap en zangplezier, veel 
gezondheid, ook voor alle dierbaren en 
Gods zegen.            ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moesten de repetities met een half uur 
worden verlengd. Daar werd gelukkig 
goed gehoor aan gegeven. Tussendoor 
nog even repeteren voor Lisse en met  
Kees Schrijver voor de nachtdienst in 
Scheveningen. Een aantal weken voor 
het concert leek het erop dat één of twee 
nummers er nog niet goed inzaten. Maar 
Aldert kreeg het mooi voor elkaar.  
Langzaamaan werd het programma be-

kend.           

Op 20 maart gaan we weer meewer-
ken aan een zangdienst in de Imma-
nuëlkerk in Maassluis. Bijzonder is, 
dat niet Aarnoud maar Aad van der 
Hoeven, op verzoek van de commis-
sie bijzonder diensten, ons op orgel 
zal begeleiden. En ruim een week 
later, op 30 maart houden we onze 
algemene ledenvergadering aanslui-
tend na een halve repetitie. 
Op 9 april geven we ons Voorjaars-
concert in de Chr. Triomfatorkerk 
met het Texels Christelijk Mannen-
koor dat daarmee zijn tegenbezoek 
aan Den Haag brengt. Dus niet in de 
Lutherse kerk, deze bood niet genoeg 
ruimte om twee koren op een verant-
woorde manier plaats te bieden. 
Op 25 mei zullen we ook weer gaan 
zingen in het kader van Koren zingen 
voor Ouderen. Ditmaal in verzor-
gingstehuis Bosch en Duin. 
Van 9 tot 11 september trekken we er 
met z’n allen op uit richting Luxem-
burg. Aad zei het al: de voorbereidin-
gen zijn in volle gang en het belooft 
een prachtig koorweekend te worden 
met veel zang. 
Ter dekking van eventuele extra uitga-
ven zullen er nieuwe acties worden 
ontwikkeld zoals de eerdere peper-
munt- en speculaasactie. 
Op 9 oktober gaan we weer naar de  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan van Dop 
 
Op weg naar het kerstconcert 
Het kerstconcert zat er in een paar 
uurtjes op, maar de weg ernaar toe 
was lang en roerig. Het begon al met 
de aanvang van de repetities. We be-
speurden vele nieuwe nummers. Ze 
zagen er niet echt moeilijk uit, maar al 
snel bleek dat er stevig op gerepeteerd 
moest worden. Maar dat was gewoon 
lekker. Een aantal weken achter elkaar 

Kerstconcert 2010 
CRM heeft al vele kerstconcerten gegeven. Toch is het mooi om ook deze keer nog eens stil te 
staan bij dit gebeuren. In dit artikel wordt de Grote of  Sint  Jacobskerk niet beschreven omdat 
dit al meerdere keren is gebeurd. 
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Foto’s: Lotte Rikkoert 
 

Toen het zo’n beetje was doorgedron-
gen dat het concert zou slagen, begon 
het te sneeuwen en werd het glad. Wat 
moest dat worden? Op vrijdag 17 de-
cember lag heel Nederland plat. Open-
baar vervoer werd aangepast, zelfs tram 
17 werd gedeeltelijk uit de vaart geno-
men. Er kwam dus geen enkel middel 
van openbaar vervoer bij de Grote 
Kerk. De wegen stonden stampvol met 
auto’s die niet op hun plaats van be-
stemming konden komen. Op zaterdag 
18 december zag het er gelukkig wat 
beter uit. Maar toch: Lijn 17 reed nog 
steeds niet, de winkelstraten rondom de 
Grote Kerk waren ‘s middags spekglad. 
Menigeen kwam op de straat te liggen, 
maar CRM liet het er niet bij zitten. 
Wat een mooie opkomst voor de gene-
rale repetitie. Maar er was hier en daar 
wat onrust onder de leden. Een aantal 
mensen had afgezegd. Zouden er wel 
mensen komen? Hoe dan ook, CRM 
was er en zou gewoon zingen. Al zou 
de kerk maar half vol zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De generale repetitie verliep zonder 
ongemakken. Zo te zien stond Aldert 
zonder zenuwen op de bok. Wat goed 
zat werd omgeslagen, wat nog correctie 
nodig had werd gerepeteerd. Het was 
hier en daar even wennen:  Imperial 
Brass liet stevig van zich horen. Na de 
repetitie gingen een aantal leden buiten 
de deur eten, maar de meesten hadden 
een boterham meegenomen. 
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Al tijdens het boter-
hammenknabbelen 
kwamen mensen de 
kerk binnen. Toen de 
kerk toch behoorlijk 
vol ging lopen gaf dat 
een goed gevoel. Om 
19.45 uur stond CRM 
klaar en de kerk was 
nagenoeg vol. Er wa-
ren wat mensen 
thuisgebleven, maar 
er waren ook behoor-
lijk veel mensen naar 
de kerk gekomen om  

een kaartje te kopen. Het zag er alle-
maal bemoedigend uit. 
 
Het kerstconcert 
CRM stelde zich op. Het was  
nog even wachten tot de klok  
van acht uur. Langzaam werd  
het stiller in de kerk. Dan klin- 
ken de klanken van Vrede  
door de kerk. Vrede, Vrede. Op 
deze wereld beleden. Heer onze  
God hoor naar onze bede: laat Uw 
genâ toch over ons heersen. Samen  
met de openingswoorden van 
de voorzitter: ‘Zij, die in het don- 
ker lopen zien een groot en stralend licht, zij 
die nergens meer op hopen, worden door Hem 
opgericht’, was dit een goede concert-
opening. Op weg naar het Ave Maria 
gezongen door Margaret, zong een 
ieder uit volle borst het Komt allen 
tezamen en CRM Midden in de winter-
nacht, Bethlehem en Benedictus. Na het 
Ave Maria zong CRM Heerlijk klonk 
het lied der eng’len en O hoe heerlijk hoe 
begeerlijk. Toen vulde de kerk zich met 
de klanken van Imperial Brass. Het 
deed denken aan de jaren van weleer 
dat alle kerstconcerten werden opge-
luisterd met trompetgeschal. Tot de 
orgelsolo van Aarnoud werd achter-
eenvolgens gezongen: Gloria en Sanctus 
door CRM, Eer zij God in onze dagen, 
samenzang en Nun sei uns willkommen 
met Transeamus door CRM. Na de 
orgelsolo werd door CRM het mooie 
nummer Loof de Koning, waaruit de 
voorzitter zijn openingswoord citeer-
de, gezongen. Een prachtige afsluiting 
van de eerste helft van het concert.  
 
Terstond na het loven van de Koning 
ging de koffie rijkelijk stromen. Dan 
een brul van het orgel, wat betekende 
dat het concert werd voortgezet.  
Nu zijt wellekome samenzang, Stille 
Nacht, Carol, Brothers, Carol, Leise rieselt 
 

der Schnee en Christ was born door CRM 
en Child of Bethlehem gezongen door 
Margaret. Daarna deed Imperial Brass 
er nog een schepje bovenop waarna 
CRM dit weer moest proberen te 
overtreffen met Mary’s Boy Child, Cele-
bration of Hope en Cantique de Noël.  
 
En zo kwamen we weer aan het einde 
van het concert met een slotwoord 
door de voorzitter en het gezamenlijk 
zingen van het Ere zij God. 
 
Naschrift 
Margaret zong, buiten haar eigen so-
lo’s, ook diverse sopraansolo’s die in 
de CRM-nummers voorkwamen. Aar-
noud, Arthur en Imperial Brass ver- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zorgden bij toerbeurt of gezamenlijk 
de koorbegeleiding. Het moet toch 
een afwisselend geheel zijn geweest. 
CRM a capella, CRM met orgel, CRM 
met vleugel, CRM met orgel en vleu-
gel, CRM met Imperial Brass en orgel 
en vleugel, CRM met van alles en nog 
wat en Margaret.  
Het geheel verliep zonder oponthoud 
of stagnaties. Aldert had de teugels 
strak in handen. Onder zijn voortref-
felijke leiding en dirigeermethode had-
den we met z’n allen een goed con-
cert. Schrijver dezes had het vanaf het 
moment dat de kerk vol ging lopen 
echt naar zijn zin.  
Na het concert is iedereen gelukkig 
zonder schade of botbreuken thuisge-
komen. Dagen lang liep ik te zingen 
en te neuriën: Loof die Koning. Zij die in 
het donker lopen zien een groot en stralend 
licht, zij, die nergens meer op hopen, worden 
door Hem opgericht.         ■ 
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Jan van Dop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het weer en de wegen waren in deze 
kerstnacht beter dan in 2009. Toch 
was het uitkijken geblazen. Er lagen 
behoorlijke sneeuwbergen langs de 
weg. Het wegdek was op verschillende 
plaatsen glad. Er waren vier tramlijnen 
uitgevallen zodat meerdere leden vaker 
moesten overstappen om in Scheve-
ningen te komen. Maar iedereen ging 
wat vroeger van huis dan gewoonlijk. 
Dus CRM zat al vroeg in de wachtka-
mer. Maar uiteindelijk werd het 22.00 
uur en kon de dienst beginnen: Voor-
ganger ds. J. Maasland. Medewerking 
door CRM onder leiding van Kees 
Schrijver. Aan het orgel Aarnoud de 
Groen. 
Aarnoud zorgde voor inleidend orgel-
spel dat overging in het zingen van 
Celebration of Hope door CRM. Na het 
welkomstwoord, het zingen van Nu zijt 
wellekome Jezu, lieve Heer, stil gebed en 
bemoediging en groet, zong CRM 
Vrede. Na het zingen van Vrede was 
het even heel stil in de kerk. We ver-
volgden de liturgie met het zingen van 
Er is een roos ontloken, gebed en het 
zingen van Midden in de winternacht door 
CRM.  Daarna volgden de bekende 
twee schriftlezingen. Deze werden 
onderbroken door het zingen van 
Gaat, stillen in den lande. Na de lezingen 
zong CRM Bethlehem. De verkondiging 
droeg de tekst: ‘Gebeurt er nog wat’. 
Weet u het nog? De dominee noemde 
twee opvattingen: in de kerk zitten om 
mooi te zingen, te bidden en te luiste-
ren of niet naar de kerk te gaan en 
dingen doen voor de naasten.  
Inderdaad is het waar. Bij de eerste 
opvatting gebeurt er niets, bij de twee-
de opvatting gebeurt er wat. Ja, dat was  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
even een doordenkertje. Zou het niet  
de beste oplossing zijn om beide opvat-
tingen te hanteren? Voor je zelf de eer-
ste opvatting en in de richting van de 
naaste de tweede opvatting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojan en Coby van Dop 
 
Met Wilma van Geest en Willy van de 
Geest hebben we eerst gebrainstormd 
rond de tafel over een ontwerp. De 
basis van rode rozen en witte chrysanten 
was ons toegezegd. Cor van de Kaay 
zou zorgen dat deze bloemen op de 
goede plaats kwamen. Het plan werd 
verder uitgewerkt en we besloten er 
rode en witte amaryllis in te gaan ver-
werken met veel groen en bijmaterialen. 
Gelukkig hadden we ook de mogelijk-
heid om op de bloemenveiling in Hon-
selersdijk materialen te kunnen kopen. 
Op vrijdagmiddag 17 december zijn we 
met twee auto’s vol materiaal door een 
spekglad Den Haag gegleden. 
Waren de wegen in het Westland rede-
lijk begaanbaar, Den Haag was een ech-
te ramp. 
Aan de slag dus. Janny van Gool, die  
 

Na de overweging, meditatief orgel-
spel door Aarnoud gevolgd door Christ 
was born door CRM, gedicht, Stille nacht 
door CRM, samenzang, dankgebed en 
voorbeden, inzameling der gaven, het 
Ere zij God in samenzang, werd de 
gemeente weggezonden met de zegen 
van de Heer.  
 
Terwijl de kerk leegliep, ieder op weg 
naar zijn/haar eigen huis, zorgde Aar-
noud voor uitleidend orgelspel. Bij 
thuiskomst was eerste kerstdag al aan 
te raken.          ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ook zou meehelpen had er twee uur 
over gedaan om van Rijswijk per 
openbaar vervoer naar de binnenstad 
te komen. Ook Dick de Knijff, die 
ook dacht dit keer maar eens met het 
openbaar vervoer te gaan, arriveer-
de gelukkig ook nog in de kerk. Wat 
waren we blij met Dick, een échte 
vakman. Hij gaf ons waardevolle aan-
wijzingen. 
Na enkele uurtjes creatief bezig te zijn 
geweest met de bloemen konden we 
een voldaan gevoel niet onderdrukken 
en gezien de vele reacties van het pu-
bliek kunnen we best trots zijn op 
onze vier creaties. Door de barre 
weersomstandigheden had het hele 
plan een fiasco kunnen worden, maar 
gelukkig heeft dat niet zo moeten zijn. 
Onze dank gaat uit naar degenen die 
in dit verslagje genoemd zijn voor hun 
spontane hulp.          ■ 
 

 

Kerstversiering Grote Kerk 
 

Naar aanleiding van het succes van vorig jaar, werd aan ons medewerking gevraagd om wederom de 
kerstversiering te verzorgen. Gezien de omvang van de niet geringe opdracht is verzoek om medewer-
king gevraagd en gelukkig hebben meerdere personen aangeboden mee te helpen. 

Kerstnachtdienst Scheveningen  
 

In 2009 stond CRM op de kerstnachtliturgie van de Bethelkerk te Scheveningen. De dagen voor 
kerst en in de kerstnacht was het koud, lag er sneeuw en waren de wegen glad. Het bestuur nam 
het besluit om niet met CRM naar Scheveningen te gaan. Het is beter te voorkomen dan te gene-
zen. Het was jammer voor de kerkgangers in Scheveningen maar voor CRM een goed besluit. In 
2010 heeft CRM het weer goedgemaakt met Scheveningen.                                                        

 


