
 
 

 

                                      Jaargang 60, april/mei 2012 

NIEUWSBRIEF 
Kort verslag  

algemene ledenvergadering  

van 28 maart 2012 

 

redactie: Frans Gallast 

 

Op deze vergadering waren 89 leden aanwezig. Een aantal 

leden had laten weten verhinderd te zijn, maar helaas waren 

er ook leden die afwezig waren zonder bericht van verhinde-

ring. 

 

De Jaarverslagen over 2011 

De vergadering verliep vlotjes. Alle scribenten van de 

jaarverslagen bleken goed werk te hebben geleverd, want 

alle verslagen werden zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

Ook de penningmeester en de administrateur hadden hun 

huiswerk goed gedaan. Het financieel jaarverslag leverde 

geen vragen op en ook de kascontrolecommissie had niets 

dan lof voor beide heren, zodat de financiële paragraaf, inclu-

sief de begroting voor 2012, snel kon worden afgehandeld.  

De nieuwe kascontrolecommissie wordt bemand door Mar-

tien Schmidt en Henk Nauta. De vergadering gaf hen alle 

vertrouwen. 

 

Gebedopening 

Wat langer tijd had de vergadering nodig voor het bestuurs-

voorstel tot wijziging van de artikelen 6 en 9 van het huishou-

delijk reglement. Dit voorstel had tot doel om de verplichting 

om de repetitie met gebed te openen te laten vervallen. 

Daarvoor zou een opening met een geestelijk lied in de plaats 

komen, waarbij de mogelijkheid om toch met gebed te ope-

nen werd opengelaten. Na de nodige discussie en de verschil-

lende standpunten te hebben aangehoord was de conclusie 

van het bestuur dat dit voorstel niet op voldoende steun van 

de koorleden zou kunnen rekenen, waarop het bestuur - 

staande de vergadering - besloot het voorstel in te trekken, 

zodat alles bij het oude blijft. 

 

Bestuursverkiezing 

Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Na vier 

jaar Aad Vellekoop (die daarvoor 4 jaar secretaris was) werd 

Wim Veenstra verkozen tot voorzitter. Arie Mos verruilde het 

penningmeesterschap voor de post van secretaris, die hij 

samen met Frans Gallast gaat vervullen, waarbij Frans zich 

blijft bezighouden met zaken die de leden aangaat. Omdat de 

nieuwe penningmeester, Gertjan Boekestein, pas per 1 sep-

tember kan aantreden, zal Arie tot die datum als secretaris/ 

penningmeester optreden. John Trommel en Dick Zeldenrust 

werden, voorlopig voor een periode van een jaar, herkozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto en bakker van deze feesttaart: Marianne Mos 

Rondvraag 

Dan de rondvraag. De voorzitter gaf daarbij aan dat dit geen 

discussieronde zou worden. Dus: vraag aan het bestuur en 

daarop een antwoord. 

Van deze gelegenheid werd door meerdere leden gebruikge-

maakt. De onderwerpen waren divers: van het gebruik van 

'social media', het uitgeven van een eigen postzegel, de koor-

discipline en meer eigentijdse geestelijke gezangen, tot het 

optreden voor bedrijven. 

Het bestuur kon op al deze vragen of voorstellen niet direct 

een passend antwoord geven en dus klonk regelmatig het 

antwoord "Dat nemen we mee naar de bestuursvergadering". 

Wel, in de bestuursvergadering van 26 april jl. zijn deze 

punten besproken. De vragenstellers krijgen (mondeling) een 

antwoord van het bestuur en daarna zal een en ander in de 

Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

 

Aan het eind van de vergadering werden de scheidende 

bestuursleden bedankt voor hun vele werk en kregen zij een 

cadeaubon overhandigd. 

 

De hele vergadering werd in een tijdsbestek van nog geen 

twee uur afgewerkt. Daarna bleef het nog geruime tijd 

gezellig onder het genot van een drankje en een hapje. 
 

 

Verkorte notulen  

bestuursvergadering 26 april 2012 
 

Het was de eerste vergadering onder voorzitterschap van 

Wim Veenstra. Zowel voor hem als voor de zittende bestuurs-

leden was het natuurlijk even wennen, maar het verliep alle-

maal soepeltjes en iedereen kon terugkijken op een goede 

vergadering. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien het succes van de koorreis naar Luxemburg wordt 

gedacht aan een volgende reis in 2013. Onze reisorgani-

sator John Trommel is al druk doende om de mogelijkhe-

den te onderzoeken. 

 
Medewerking Oude Kerk Voorburg 
 

Op zondag 25 maart 2012 omstreeks 18.00 uur vertrokken 

in CRM outfit geklede mannen vanuit de regio Den Haag 

naar de Oude Kerk te Voorburg om een zangbijdrage te 

leveren in de zangdienst van 19.00 uur. En het moet ge-

zegd worden, de mannen werden onthaald met koffie en 

thee. En dat gebeurt niet overal meer. Op de voorpagina 

van de orde van dienst stond de tekst van de overweging 

aangegeven: Deep River. Dat gaf toch wel een bijzonder 

gevoel omdat CRM de gelijknamige negro spiritual zou 

zingen.  

CRM stelde zich op onder het orgel en keek op de ruggen 

van de kerkgangers. Waarom hadden de mannen zich 

eigenlijk verkleed? Zonder CRM-outfit had de zang niet 

anders geklonken. Voor de dienst zong CRM: Zingt een 

nieuw lied voor God de Heer. Deze lofzang werd voor de 

eerste keer uitgevoerd. Het was weer eens duidelijk dat 

Aarnoud de Groen een geweldige koorbegeleider is.  

Er werden in deze dienst, zonder dat er met Aarnoud is 

gerepeteerd, vier nieuwe liederen gezongen. Tijdens de  

dienst zong de 

gemeente de 

volgende liederen:  

Abba, Vader, U 

alleen; Lof,  eer en 

prijs zij God; O 

kostbaar kruis, o 

wonder Gods;  We 

shall overcome en 

Jeroesjalajiem, stad 

van God.  

De schriftlezing was uit Jesaja 43, de verzen 1-3. De zang 

van CRM was verspreid over de orde van dienst en werd 

gedirigeerd door Aldert Fuldner. Aldert, bedankt voor je  

inspirerende en rust-

gevende wijze van leiding- 

geven.  

Het ging in deze dienst om 

de volgende liederen:  

Dankt, dankt nu allen God;  

I’ll wish, I had given Him 

more; Jezus mijn Heiland; 

Deep River; Going Home;  

You raise me up en Dank 

sei Dir, Herr. Bij de tweede 

helft van Deep River werd 

er wat getwijfeld. Wat was 

daarvan de reden? Er zal 

zeker nog eens aandacht 

aan worden besteed.  

 

CRM Concertagenda 2012-2013 
 

2012 

19 september 19.00 u.  CRM zingt in de Eshoeve i.h.k.v. Koren zingen voor Ouderen 

14 oktober 17.00 u.  Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk, Scheveningen 

15 december 20.00 u.  Medewerking kerstconcert ‘Hosanna’, St. Janskerk, Gouda 

21 december       20.00 u. CRM-jubileumkerstconcert met cd-opname in de Grote Kerk te  

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

Postma en een 15-koppig symfonieorkest.  

24 december 20.00 u.  Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk, Maassluis  

 

2013      

17 februari   Medewerking kerkdienst Pelgrimskerk, Zoetermeer 

15 september   Medewerking kerkdienst Ontmoetingskerk, Spijkenisse 

  6 oktober   Medewerking middagdienst Immanuelkerk, Maassluis 

 

Evaluatie activiteiten 

De medewerking aan de kerkdienst in de Oude Kerk in Voor-

burg passeerde kort de revue. Zangtechnisch was er niet zoveel 

op aan te merken. Jammer was het dat het koor achter de 

gemeente stond, zodat de kerkgangers zich moesten omdraai-

en om ons te zien. 

Verder werd nagesproken over de Algemene Ledenvergadering 

en met name over de vragen en voorstellen die tijdens de 

rondvraag aan het bestuur werden voorgelegd. De betreffende 

personen krijgen persoonlijk een mondeling antwoord van een 

van de bestuursleden en daarna zal via de Nieuwsbrief de visie 

van het bestuur worden meegedeeld, zodat ook de andere 

koorleden hiervan kennis kunnen nemen. 

 

Agenda 

Het is nu definitief dat van het Kerstconcert dat samen met 

'Songs for You' wordt gegeven, een live cd-opname wordt ge-

maakt. Details moeten nog worden uitgewerkt. 

Op 17 februari 2013 zullen we meewerken aan een dienst in de 

Pelgrimskerk in Zoetermeer en op 15 september van dat jaar 

aan een dienst in de Ontmoetingskerk in Spijkenisse. Ook gaan 

we in 2013 , op 6 oktober, weer meezingen in de dienst in de 

Immanuelkerk in Maassluis. 

 

Diversen 
Er is weer overleg geweest tussen de vier koren van Aldert met 

het oog op een mogelijk bevrijdingsconcert in 2015. De con-

touren van dit evenement worden langzaam zichtbaar. Er 

zijn ideeën over een locatie en een groot uit te voeren  

werk. Deze ideeën worden nu op haalbaarheid getoetst.  

Het belooft een geweldige happening te worden. 

Het bestuur maakt zich enigszins zorgen over de partij- 

bezetting. Door verschillende oorzaken is de balans tussen 

de verschillende partijen niet meer optimaal. Met Aldert  

zal worden bekeken hoe dit probleem kan worden opge- 

lost. 

Het koor beschikt nog over een massa cd's van een  kerst- 

en van het Jubileumconcert. Om van de voorraad af te  

komen, ook met het oog op de nieuwe cd die zal worden 

geproduceerd, zullen bezoekers van het Voorjaarsconcert 

gratis een van beide cd's mogen meenemen. 

 



Dr. T.H. van der Hoeven liet in zijn overweging horen hoe-

veel Deep Rivers er zijn. En dat zijn er heel wat. Schrijver 

dezes zou wel eens een ander nieuw CRM-slotlied ten ge-

hore willen brengen. Dank sei Dir, Herr heeft CRM inmid-

dels meer dan 150 keer gezongen.       Jan van Dop      

 

PS Voorburg 

Ik heb wederom wat foto’s gemaakt van de kerkdienst van 

hedenavond in Voorburg. Het was niet zo makkelijk voor 

me om wat meer foto’s te maken, zou te hinderlijk zijn 

geworden en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Wel 

heb ik ook twee filmpjes kunnen maken van o.a. You raise 

me up, en Going Home, ze zijn beide  vanaf de zijkant ge-

nomen. Dat kon ook niet anders, maar ze zijn toch goed 

gelukt vind ik zelf. Ik zet Going Home op dvd en dan laat ik 

eerst de dirigent het beoordelen of  het geschikt is om 

eventueel ook op de website te zetten.   

              Met vriendelijke groetjes 

              Lotte (Rikkoert)      

 

Kees Schrijver geridderd 

en 40 jaar dirigent 
 

Het heeft Hare Majesteit de  

Koningin behaagd om Kees  

Schrijver te benoemen tot  

Lid in de Orde van Oranje- 

Nassau. 

De versierselen behorend bij  

deze Koninklijke onderschei- 

ding werden hem opgespeld  

door de burgemeester van  

Delfland tijdens het op zater- 

dag 21 april gehouden jubileumconcert in Maasland ter 

gelegenheid van zijn veertigjarig dirigentenjubileum. Het 

CRM(-bestuur) werd vertegenwoordigd door zijn oud-

secretaris en enkele koorleden. 

 

Beste koor- en bestuursleden, 
Nu de eerste indrukken van het dirigentenjubileum een 

beetje zijn geland wil ik u allen heel hartelijk bedanken 

voor de wijze waarop u aandacht heeft besteed aan dit 

voor mij zo belangrijke moment in mijn loopbaan. 
Dat Hare Majesteit daar een onderscheiding aan wilde ver- 

binden is iets wat ik totaal niet had verwacht.  
Aan mijn CRM-periode bewaar ik de allerbeste herinnerin-

gen en ik kijk dan ook in alle opzichten met dankbaarheid 

terug op een mooie tijd in uw midden. Ik heb het dan ook 

zeer gewaardeerd dat het bestuur vertegenwoordigd was 

en ook mijn goede collega Aad van der Hoeven. 
Dank ook voor het cadeau in de vorm van meerdere fles- 

sen uitstekende wijnen. Ik hoop daarmee een welgemeen-

de dronk te kunnen uitbrengen op het koor waarmee ik 

nog steeds een warme band onderhoudt. 
Het ga u allen goed en veel mooie muzikale wensen voor 

de toekomst.            Kees Schrijver, koordirigent 
 

Jubileum voorjaarsconcert    

Hallo lente! 
 

Na afloop van het 

concert: 
 

Na het zingen van  

de toegiften Mor- 

gen früh wenn Gott 

will, wirst du wie- 

der geweckt en het 

Dank sei dir Herr  

viel er een last van  

mij af. CRM had het 

jubileum voorjaars- 

concert Hallo lente! 

volbracht! Bij de uit- 

gang van de Kloos- 

terkerk en bij mijn  

tramhalte trof ik  

mensen aan die het 

concert hadden bij- 

gewoond. Deze  

mensen hadden  

in ieder geval genoten van het concert. Mooi en afwis-

selend programma, veel nieuwe liederen en  heerlijke 

muzikanten.  

In de tram liet ik het programma nog eens voorbijko-

men en kwam tot de conclusie dat we van een geslaagd 

concert kunnen spreken. Bij een eventuele nabespre-

king zullen er best kanttekeningen geplaatst worden 

over de kwaliteit van het geheel, maar niets kan hon-

derd procent ‘af’ zijn. Ik kijk dus terug op een fijne en 

geslaagde CRM-concertavond.  

 

Hoe ging het met de generale? 

Na de generale repetitie at ik mijn broodje en maakte een 

wandelingetje door de stad. In die tijd liep ik mensen tegen 

het lijf die tijdens de repetitie in de kerk hadden gezeten. 

Zij bevestigden mijn vervelende ervaring van een slechte 

repetitie. Ik hoorde zelfs zeggen: “Als dat vanavond ook zo 

gaat kunnen jullie wel in- 

pakken”. Wat was en ging 

er allemaal mis? Natuurlijk 

even wennen aan de ruim- 

te, orgel ver weg, orkestje  

met slagwerk, overal rond- 

lopende mensen, krakende 

tribune, stoelen die hier en 

daar het gewicht van de  

gebruikers niet aankonden. 

De lichtinval was zodanig  

dat het leek of de dirigent  

verder weg stond dan het  

geval was. We stonden en  

zaten zo dicht op elkaar  

dat je je map niet op de  

 

 

 



 juiste hoogte kon houden. Maar waren dit wel de oorza-

ken?  

- Keken we eigenlijk wel goed naar de dirigent?  

- Waren we er met onze gedachten wel bij? 

 

Programmaboekje 

De dag na het concert nam ik het 

programmaboekje nog eens in 

mijn handen. Evenals de posters in 

de voorjaarskleuren geel en groen. 

Daar stond het allemaal: Jubileum 

voorjaarsconcert Hallo lente! 

Christelijk Residentie Mannen-

koor. Met medewerking van: spin- 

to-tenor Reza Ranjazmay, Mieke 

Keizer, fluit; Marlies van Gangelen, 

hobo; Jelmer Tichelaar, slagwerk; 

Tim Brandsen, contrabas/bas; Aarnoud de Groen, orgel; 

Arthur Postma, vleugel. Algehele leiding: Aldert Fuldner. 

Vrijdag 11 mei 2012 in de Kloosterkerk te Den Haag. 

 

Het concert 

CRM stelde ruim op tijd op. Jammer dat de tribune zo’n 

kabaal veroorzaakte. Vooral het schuiven van de stoelen 

brachten best veel herrie teweeg. Maar helaas kon dat niet 

anders door de krappe opstelling van de stoelen.  

Toen werd het doodstil tot het moment waarop de waar-

nemend voorzitter, dirigent en alle medewerkers de kerk-

zaal binnenkwamen. De waarnemend oud-voorzitter 

opende het concert, Aldert stapte op de bok en het 

concert werd in gang gezet met Dankt, dankt nu allen God; 

Stilte over alle landen en Zingt een nieuw lied voor God de 

Heer. Aarnoud zorgde voor een prachtig orgelsolo gevolgd 

door CRM met God so loved the World.  

Ja, toen was onze spinto-

tenor Reza Ranjazmay aan 

de beurt. Samen met CRM 

zong hij Agnus Dei (uit de 

Misa Criolla), gevolgd door 

een evenzeer prachtige 

pianosolo door Arthur 

Postma. Wat kan die man 

fantastische muziek ten 

gehore brengen. Tot de 

pauze werden vervolgens 

de volgende nummers 

gezongen: He’s the Lilly of 

the valley door CRM en  

Reza; Deep River (beide Negro Spirituals) en Going Home 

(uit New World Symphony) door CRM; Pieta Signore door 

Reza en O Christ, the Lord of life and light; I’ll wish, I had 

given Him more en Battle Hymn of the Republic door CRM. 

 

Na de pauze zongen CRM en Reza Pietà de Figli (uit opera 

Mose). Reza ging even zitten om CRM Chor und Arie (uit 

opera Norma) te laten zingen om vervolgens Dein ist mein 

ganzes Herz (uit operette Das Land des Lächelns) te zingen. 

 

CRM zong achtereenvol- 

gens Sluit ied’re deur  

voor mij (uit musical Jo- 

seph); God on high (uit  

musical Les Miserables); 

Memory (uit musical  

Cats).  

CRM kon weer even gaan 

zitten om, net als onze  

bezoekers, te genieten  

van een door Aarnoud op het orgel gespeelde instrumen-

taal intermezzo. Hij liet duidelijk horen dat je niet alleen 

psalmen en gezangen op een orgel kunt spelen.  

Na Aarnoud zong 

CRM Yesterday; You 

raise me up en Dear 

Father, gevolgd door 

The Impossible 

Dream (uit musical 

Man of La Mancha) 

gezongen door CRM 

en Reza.  

Alle medewerken- 

den, de kanjers Reza, Mieke, Marlies, Jelmer, Tim, Aar-

noud, Arthur en Aldert kregen bloemen aangeboden. En 

dat was terecht. Deze mensen hadden het echt verdiend. 

Wat konden deze mensen heerlijk musiceren, zingen en 

dirigeren. 

 

Catering 

De catering was goed verzorgd.  

Bij binnenkomst voor de repeti- 

tie, gedurende de tijd tussen de 

repetitie en het concert en tij- 

dens de concertpauze was er  

voldoende koffie of thee voor  

CRM in de crypte aanwezig. Tevens was de ruimte groot 

genoeg om met z’n allen een boterhammetje te eten.     

 

Kloosterkerk 

Wilt u het één of ander weten over de Kloosterkerk? Ga 

lekker achter de pc zitten, typ  www.Kloosterkerk.nl en 

vervolgens monument. Daar  

kunt u alles vinden wat u maar 

hebben wilt: folder, fotorepor- 

tage, geschiedenis, openings- 

tijden voor bezichtiging, rond- 

leidingen, agenda, activiteiten,  

kerkzijn en ga zo maar door.     

    Jan van Dop 

 

Tot besluit: fotoverantwoording 

Lotte had mij gevraagd een paar foto's te maken van het 

Lenteconcert omdat zij daarbij niet aanwezig kon zijn. Ik 

hoop dat er een paar leuke bij zitten. 

Vriendelijke groeten  

Nel Taal 

 

 

 

 

 


