
 
 

 
Verkorte notulen bestuursvergadering 24 november 2011 

Onder redactie van Frans Gallast. 

 
Evaluatie activiteiten 

Kort werd teruggekeken op onze medewerking aan de Kerkdienst in de Adrianuskerk in Naaldwijk. Er waren 

99 koorleden aanwezig. Op onze zangprestatie viel niets aan te merken. Wel werd vastgesteld dat de 

mannen op de achterste rijen de dirigent niet goed konden zien. Daarom zal voortaan naast de eigen bok ook 

de ‘opstap' worden meegenomen zodat de dirigent in ieder geval wat hoger staat. 

 

AGENDA 

 

Vervolgens werden alle op stapel staande activiteiten doorgelopen.  

 

Hof van Wouw en kerstconcert Lisse 

Als eerste de kerstmiddag in de 'Hof van Wouw' op 10 december. Daarna het Kerstconcert in Lisse op 16 

december, waarvoor nog afspraken moesten worden gemaakt over de exacte repetitietijden van CRM en het 

Haags Matrozenkoor en de soliste.  

 

CRM-kerstconcert Grote Kerk 

Het draaiboek voor ons eigen Kerstconcert op de 23e december werd nog een keer doorgelopen. Ook 

passeerden de revue de nog te maken afspraken met het Bachkoor, dat op de 22ste in de Grote Kerk 

optreedt en waarmee de kosten voor podium en bloemversieringen worden gedeeld.  

 

Afwezigheid dirigent 

In verband met de afwezigheid van de dirigent op 21 december a.s. wordt besloten de laatste repetitie van 

dit jaar op 20 december te houden en de leden daarover alvast per e-mail en tijdens de afkondigingen in te 

lichten. 

 

Lustrumconcert Voorjaar 2012 

Wat de activiteiten in 2012 betreft: voor het Voorjaarsconcert is afgezien van de medewerking van een 

panfluitist(e). Gevreesd wordt dat hiervoor te weinig geschikt werk te vinden is. In plaats daarvan zal een 

hoboïst(e) worden gezocht.  

 

Benefietconcert Vliethuys 

Gesproken is over de medewerking aan een benefietconcert ten bate van het Hospice het Vliethuys in 

Voorburg. De condities waaronder we zouden mogen meewerken zijn voor het bestuur echter niet 

aanvaardbaar. De tijd die ons wordt gegeven achten we te kort en het gewenste repertoire vinden we te 

eenzijdig. Wellicht komt er in overleg nog een oplossing. 

 

CRM zingt voor ouderen in de Eshoeve 

Zingen voor Ouderen doen we op 19 september 2012 in de 'Eshoeve' waar we al vaker zijn geweest.  

 

Kerstconcert met Hosanna in Gouda 

De medewerking aan het Kerstconcert van Hosanna in de St. Janskerk in Gouda op 15 december 2012 staat 

inmiddels vast. Bij voldoende belangstelling zal er busvervoer worden geregeld. 
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NIEUWSBRIEF 



DIVERSEN 

 

Cd-opname 

In het vervolg op de vorige bestuursvergadering is de cd-opname aan de orde geweest. Financieel zou het 

haalbaar zijn, maar waarschijnlijk wordt een opname uitgesteld tot 2013, omdat we dan een ruimere 

voorraad nieuw repertoire hebben waaruit een keuze kan worden gemaakt. 

 

Ledenwerfcampagne 

Mede op voorstel van de dirigent gaan we van start met een ledenwerfcampagne. Op de repetitie van 30 

november jl. hebt u daarover reeds het een en ander gehoord. Het bestuur hoopt werkelijk dat alle leden 

zich hiervoor inspannen. 

 

Koorfoto 

Er komt een nieuwe koorfoto. Deze zal worden gemaakt na afloop van de generale repetitie in de Grote Kerk 

voorafgaande aan ons kerstconcert. Alle leden wordt dus gevraagd in smoking naar de Kerk te komen of in 

ieder geval voor aanvang van de generale repetitie in smoking gekleed te zijn. Ook zal dan al op lengte 

opgesteld moeten worden. 

 

Public Relations 

De website draait inmiddels op volle toeren, ziet er prima uit en is zeker weer een bezoekje waard. 

 

 

 

 

CRM Concertagenda 2012 

 

10 december   Optreden Hof van Wouw 

16 december   CRM-kerstconcert Engelbewaarderskerk Lisse met het Haags Matrozenkoor 

23 december   CRM-kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het Gouds Kinderkoor 

 

2012 

26 februari   Medewerking kerkdienst Sassenheim 

25 maart   Medewerking kerkdienst Oude Kerk Voorburg 

11 mei CRM jubileum voorjaarsconcert in de Kloosterkerk  

met o.a. medewerking van de spinto tenor REZA RANJAZMAY  

2 juni    Inloop middagconcert Grote of St. Janskerk te Schiedam 

14 oktober   Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk, Scheveningen 

15 december   Medewerking kerstconcert ‘Hosanna’, St. Janskerk, Gouda 

21 december CRM-jubileumkerstconcert in de Grote Kerk te  

Den Haag met het gemengd koor 'Songs for You',  

Arthur Postma en een 15-koppig symfonieorkest.  

24 december   Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk  

Maassluis  

2013 

27 februari   Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk  

Zoetermeer (optie) 

2015 

5 mei    Vierkoren herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding  

(optie) 

 

 

 



Vol verwachting klopt ons hart       Jan van Dop 

De Commissie Bijzondere Diensten van de Protestantse gemeente Naaldwijk organiseert vijf keer per jaar een 

avonddienst met bijzonder karakter. De diensten zijn opgebouwd rondom een thema en worden muzikaal 

ondersteund door een koor of muziekgroep. De doelstelling van de Commissie is om met de diensten een 

brede doelgroep te bereiken, van jong tot oud, zowel van binnen als van buiten de Protestantse gemeente 

Naaldwijk.  

 

Op zondag 13 november 2011 werd zo’n dienst gehouden in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. Aanvang te 

18.50 uur, voorganger ds. C.A. Streefkerk, organist Aarnoud de Groen. De dienst werd ondersteund door het 

Christelijk Residentie Mannenkoor onder leiding van Aldert Fuldner. 

Het thema in deze dienst was:  “Vol verwachting klopt ons hart”. In deze tijd kloppen de harten niet alleen 

om wat Sinterklaas ons te bieden heeft, maar ook om vele andere angstaanjagende dingen. Voorafgaande 

aan de dienst begon CRM met het zingen van: “Ehre Gottes aus der Natur”, waarin de eer van de Eeuwige 

werd geprezen; “Tebe Poiem”, wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, onze Heer en wij bidden O, onze 

God en “My Lord, what a mornin”.  

Tijdens het zingen bleek weer eens dat het heerlijk zingen is in deze St. Adrianuskerk. Na een woord van 

welkom zong CRM het mooie “Gloria”, Vrede op aarde aan mensen van het welbehagen. En toen werd pas 

de dienst geopend. Er werden dus vier liederen gezongen die niet bij de eredienst hoorden? De dienst zelf 

begon met het zingen van psalm 62:1 en 5: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn 

rots. Deze psalm werd door CRM overgenomen met het zingen van “Heer wees mijn Gids op heel mijn 

levenspad”, gevolgd door gebed en het mooie lied “I need thee ev’ry hour”, ik heb U ieder uur nodig, 

barmhartige God, gezongen door CRM. Tijdens het lezen van Jeremia 29:4-14 kon je horen dat het hart van 

Jeremia klopte van verwachting. En Sinterklaas was toen nog ver zoek.  

De overdenking werd voorafgegaan met het zingen van Gezang 199, de toekomst van de Heer is daar en voor 

zijn voeten uit gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid, en gevolgd met het zingen van 

“Welsh hymne tune”, prijs de Heer Zijn roemrijke daden, halleluja, door CRM. Het slot van de dienst bestond 

uit het zingen van Tussentijds 175, zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht; Gebeden; Slotzang 

“Loof de Koning heel mijn wezen”, gezongen door gemeente en CRM; Zending en zegen.  

Als toegift zong CRM “Dank sei Dir, Herr”, Dank zij U, Heer, zegen de dag, Vader, die alles vermag. Laat Uw 

aanschijn over ons lichten in eeuwigheid. Geeft ons de liefde en trouw voor altijd. U zij de dank, Heer. Daarna 

mochten we in een vochtige mistige avond weer huiswaarts keren. 

 

 

  



FEEST 

Een feestje in het vooruitzicht 

Weer eens iets anders dan de dagelijkse plicht 

Voldoende ontspanning daar moet je op letten 

Gewoon even lekker de zinnen verzetten 

Heel veel dingen kunnen aanleiding tot 'n feest geven 

Verjaardag, huwelijksjubileum, carnaval, het blijft eigenlijk om 't even 

Zelfs de voorbereiding en er lekker over praten 

Geeft al vreugde, dus zeker niet laten! 

  

Eén feest heeft al eeuwenlang z'n bestaansrecht bewezen 

En overtreft qua inhoud alles zeg ik bij deze 

Dat bijzondere feest, misschien begrijpt u het al 

Heeft te maken met dat Kindje in die stal 

Wereldwijd, zowel noord, oost, west, als in het zuiden 

Zullen in de kerstnacht weer de kerkklokken luiden 

In al die kerken is dan het aloude verhaal te horen 

Dat Gods Zoon in Bethlehems stal is geboren!  

 

 

OVERDREVEN 
 

Het lijkt of het niet snel genoeg komen kan 

Een beetje overdreven zo nu en dan 

Al in september zie je hier en daar kerstversiering hangen 

Zou men zo naar dat feest verlangen? 

Vooral met brandende lampjes worden de ogen verwend 

De hele buitenkant van 't huis verlicht, dat is de trend  

Kerstpakketten, kerstvakanties, kerstbomen, u zult het wel weten 

Kerstcadeautjes, uitgebreide kerstdiners niet te vergeten 

Salades, cocktails, champagne, kerstkransen, kalkoenen 

Lekkernijen om te zoenen! 

Kortom, een hang naar steeds meer pracht en praal 

Natuurlijk wel heel erg kostbaar allemaal 

Hoewel dit eigenlijk in schrille tegenstelling staat 

Tot waar het uiteindelijk om gaat ... 

  

Voor de belangrijkste personen van dit feest 

Is er geen pracht en praal geweest 

Voor Jozef en Maria niets van dit al 

Met veel pijn en moeite slechts plaats in een stal 

En eenvoudige herders zouden het 't eerst horen 

Dat het Kindje Jezus in Bethlehem was geboren! 

 

Jan Kemeling 

 
 

 

 

 

 

 


