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In dit nummer
• Van de bestuurstafel
• Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter.
• Kerstdrieluik:

Gouda, Grote Kerk en Maassluis, door J. van Dop

• Kerstconcert met CRM, door Rien (van Songs for You)
• Kersconcert, een feest!, door Peter Willemse.
• Een nieuwe eindredacteur van de Nieuwsbrief
• (Voorlopige) concertagenda 2013

Het is alweer bijna een maand geleden dat het
bestuur voor de laatste maal in 2012 heeft
vergaderd. Uiteraard vormden de drie
Kerstactiviteiten de hoofdmoot van de
vergadering. Deze zijn inmiddels achter de rug en
naar het oordeel van het bestuur en hopelijk ook
van de leden zijn ze goed verlopen.
Hoogtepunt was natuurlijk ons eigen Kerstconcert
met medewerking van "Songs for You". Verderop
kunt u drie bijdragen lezen, waarvan één van een
zanger van "Sofy".
Kort werden de activiteiten voor 2013 besproken
en John had het laatste nieuws over de koorreis
naar Berlijn.

Dames en heren, koorvrienden en
vriendinnen,
Hartelijk welkom op onze
Nieuwjaarsreceptie. Fijn dat er
weer zo velen gehoor hebben
gegeven aan onze uitnodiging om
hier als koor met eventuele partner
bij elkaar te komen om even bij te
kletsen. Om elkaar ook 's even in
een andere setting te ontmoeten
en vriendschappen op te poetsen.
Uiteraard zullen we allerlei zaken
die in 2013 staan te gebeuren de
revue laten passeren maar eerst
kijken we terug op wat ons in 2012
zoal bezig hield. Nou, ik kan jullie
vertellen, we zijn lekker bezig
geweest.
2012 was een jubileumjaar. We
bestonden 85 jaar en hebben
daar op diverse momenten
aandacht aan besteed.
Na de nieuwjaarsreceptie van
vorig jaar hebben we een begin
gemaakt met het repeteren voor
ons Voorjaarsconcert in mei. Daar
tussendoor hadden we ook nog

twee medewerkingen aan
kerkdiensten. Op 26 februari
mochten we ons laten horen in
Sassenheim en op 25 maart in
Voorburg.
Voor ons Voorjaarsconcert hadden
we dit keer de Kloosterkerk als
concertruimte gekozen. Geen
verkeerde keus, zeker niet
vanwege de akoestiek en het
prachtige orgel wat er staat. Alleen
moesten we wel genoegen nemen
met enkele steigers naast de
banken. Maar ja, noodzakelijke
reparaties kun je niet altijd plannen
en het bleek geen enkele
negatieve uitwerking op onze
prestaties te hebben. Ook de
bezoekers gingen er laconiek mee
om, zelfs zo dat men tussen de
steigerpalen wilde gaan zitten om
toch vooral maar een mooie plek
te hebben.
Op 2 juni mochten we ons
presenteren in de Grote Kerk in
Schiedam. Door één van onze
koorleden een jaar eerder daarop

geattendeerd blijkt aldaar al
jaar en dag 's zomers
inloopconcerten gegeven te
worden op zaterdagmiddag. Is
daar dan wel een beetje
belangstelling voor, vroegen wij
ons af, want ja, we gaan ons
niet helemaal in het pak hijsen
voor een half uurtje zingen voor
twintig bezoekers. Nee, was het
antwoord, als het een beetje
mee zit lopen er zomaar 150 tot
200 man naar binnen.
Ons aangemeld, op naar
Schiedam, ons beste pak aan
en ziedaar: prachtig weer, veel
mensen op straat dus kans op
een goeie inloop. En boven al
onze verwachtingen zagen we
de kerk lekker vollopen met zo'n
200 bezoekers. Heerlijk
gezongen, prima visitekaartje
afgegeven en ook
Schiedammers weten weer wat
het CRM is.
Na onze slotrepetitie op 27 juni
en een zomervakantie kwamen
we op 5 september weer bij

Er zijn contacten met het "Christelijk Nationaal Koor"
en het "Nederlands Concert Mannenkoor". Beide
koren willen samen met het CRM een concert
geven. Onderzocht wordt onder welke voorwaarden
dit mogelijk is.
Ten slotte werd aandacht gegeven aan de invulling
van de nieuwjaarsreceptie en (niet onbelangrijk)
aan de mogelijke bestuurswisselingen op de
Algemene Ledenvergadering van maart a.s. In zijn
nieuwjaarstoespraak zal de voorzitter hier een en
ander over zeggen.
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afgespeeld, bleek de Nieuwe Kerk
een stuk comfortabeler aan te
voelen. Bovendien had men ook
voor een goede kop koffie
gezorgd. De plaats waar we
stonden bleek niet optimaal.
Jammer was het bovendien dat er
op het allerlaatste moment nog
wat van plaats gewisseld moest
worden waardoor er een slecht
plaatje van ons koor ontstond.
Wellicht mede daardoor bleef de
zangkwaliteit voor ons gevoel wat
achter. Uiteraard is er achteraf met
de organisatie gesproken en zullen
we de vinger aan de pols houden
bij een volgende uitnodiging.
Natuurlijk blijven we kritisch als het
over meewerken aan een TV
opname gaat. Maar als je
kandidaat wil blijven voor een TV
opname ben je wel gebonden
aan hoe de heren
programmamakers het willen, het
is niet anders.
O ja, we moesten van lieverlee
toch maar 's wat gaan doen aan
het kerstrepertoire! Gelukkig
hadden we al op enkele repetities
een deel van het kerstrepertoire
beetgepakt, dus er begon al heel
wat te zitten hier en daar.
Daarnaast was een behoorlijk
gedeelte van het repertoire
bekend uit voorgaande jaren,
maar toch, 21 december kwam nu
toch al snel dichtbij. Weet je wat,
we gaan per partij extra
repetitietijd inlassen. Zo gezegd, zo
gedaan. Fijn dat iedereen die
daarvoor in de gelegenheid was
daaraan mee heeft willen werken.
Op 27 november was het de
geboortedag van het CRM, we
werden 85 jaar en omdat het een
lustrumjaar was, werden we
getrakteerd op een heerlijk
gebakje van hofleverancier
maison Kelder. Een prima idee van
één van onze koorleden en een
genereus gebaar van onze

elkaar voor de wekelijkse
repetitie. Voor we aan ons
kerstrepertoire begonnen
moesten we eerst nog wat
aandacht schenken aan een
zangavondje op 19 september in
de Eshoeve en een medewerking
op 14 oktober in de Bethelkerk in
Scheveningen. Altijd een
dankbare aangelegenheid dat
zingen voor ouderen. Ook al is de
groep ouderen soms maar klein,
diegenen die het weten te
waarderen doen we er een groot
plezier mee. Ook in de Bethelkerk
was het publiek weer blij dat we
er waren. En het bleek weer eens
te meer dat we ook deze keer
niet om Sander en zelfs niet om
de predikant heen konden.
Op 22 oktober werd de PR
commissie nieuw leven
ingeblazen. Ouwe rot in het vak
Jan de Gier nam de draad weer
op en de leden Henk Korfker,
Martien Schmidt, Arjo van der Sar
en Nico Bozuwa waren bereid om
tot de commissie toe te treden.
Aan de hand van de visie "Op
naar de 100", naar de 100 jaar
wel te verstaan, willen zij actief
aan de weg gaan timmeren daar
waar het het CRM betreft. Maar,
benadrukken zij, PR is niet alleen
een zaak van een commissie,
maar een zaak van alle leden.
Daarom zullen de leden
gevraagd worden actief mee te
denken bij b.v. het vergroten van
onze naamsbekendheid en het
werven van nieuwe leden.

Ja, maar, toen was er ook nog
een EO TV opname in de Nieuwe
Kerk in Delft op 23 oktober. Daar
moesten we toch ook nog de
nodige aandacht aan schenken.
Met nog in onze gedachten dat
de vorige TV opname zich bij
barbaarse temperaturen had

penningmeester.
Omdat ons kerstconcert deze
keer opgeluisterd zou worden
door Songs for You uit Beverwijk
togen we op 4 december met 2
bussen naar Beverwijk om aldaar
de te zingen stukken een keertje
met elkaar door te nemen. Een
aangename ontvangst viel ons
ten deel die de opmaat bleek te
vormen voor een prachtig
kerstconcert, maar daarover
straks meer.
Op 15 december togen we met
twee bussen naar Gouda. We
mochten weer meewerken aan
het kerstconcert van Hosanna in
de Grote kerk aldaar. Altijd
gezellig om met je koor plus
aanhang in een bus op reis te
gaan, ook al moet je wel 's wat
langer bij de opstapplaats
wachten. Eenmaal
aangekomen in Gouda doken
de meeste vrouwen de winkel of
de kroeg in en de mannen de
kerk. Hoewel we van een
optreden aldaar enkele jaren
geleden niet echt vrolijk waren
geworden, hadden we besloten
om toch maar weer 's aan het
verzoek van Hosanna om mee te
werken te voldoen. Onze
eerdere ervaringen kwamen ons
weer helder voor de geest toen
we tijdens de generale repetitie
weer ervoeren wat we eerder
vreesden. Zwaar zingen en
moeilijk staan, kortom: geen
onverdeeld genoegen.
Nog één repetitie te gaan en de
dag was daar. 21 december,
jubileumkerstconcert van CRM
met de medewerking van Songs
for You uit Beverwijk. Zo'n 250
dames en heren moesten een
plekje op de tribune krijgen met
voor hen een 20 man sterk orkest
met slagwerk en een vleugel.
Zelfs de mensen van de Grote
Kerk, die toch wel wat gewend
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zijn, spraken van een groots
evenement.
Er is enorm veel werk verzet om dit
kerstconcert tot een feest te
maken. En ik zou het liefst diverse
namen willen noemen van
koorleden en hun partners die
heel veel hebben bijgedragen
aan het slagen van dit concert.
Maar ik durf het niet, want dan
vergeet ik mensen en dat wil ik
niet. Daarom bedank ik iedereen,
koorlid of partner, voor hun inzet
voor dit prachtige
jubileumkerstconcert.
Toen ik tijdens de generale
repetitie in de kerk zat en alleen
maar keek en luisterde, werd ik
heel warm van binnen. Toen wist
ik weer waarom ik lid was
geworden van het CRM.
Veertig jaar te laat, maar beter
laat dan nooit !

We hadden in 2012 vier
jubilarissen: Peter Keijzer was 40
jaar lid, Piet Krijtenburg 25 jaar en
Jan Penning en Wim van der Wel
12½ jaar.
We eindigden op 31 december
2011 met 140 leden.
Vanwege persoonlijke of
gezondheidsredenen zegden niet
minder dan 17 leden hun
lidmaatschap op. Van drie leden
moesten we in verband met hun
overlijden afscheid nemen te
weten van Guus Buter, Dick de
Koning en Willem Rous. Gelukkig
meldden zich 9 nieuwe zangers
aan waardoor het ledental per 31
december 2012 is blijven steken
op 129. Vooralsnog een mooi
aantal mannen bij elkaar
waarmee we hele mooie dingen
kunnen doen, maar ondanks onze
wervingsactiviteiten is het ledental
per saldo toch met 11 gedaald.
Voorwaar mannen: werk aan de
winkel. Ik weet wel: het zit niet in

de kwantiteit maar in de kwaliteit
maar toch: ook in 2013 zullen we
er weer alles aan moeten doen
om er voor te zorgen dat er nieuw
en vooral jong bloed door de
CRM aderen gaat stromen. Met
respect voor ieder nieuw lid zijn
we in het bijzonder hartstikke blij
met onze "jonkies" Jan Willem
Anker en John Trommel jr. die in
2012 lid werden. Laten we hopen
dat zij een voorteken zijn van een
nieuwe generatie kerels die het
CRM weer van een fris elan gaat
voorzien.

Uiteraard gaan we ons in de
maand januari weer extra sterk
maken om nieuwe leden te
werven. Onze PR commissie zal
ons daarin via de media
ondersteunen zodat wij alleen
maar ons enthousiasme hoeven in
te zetten. Ik zeg het nog maar een
keer: persoonlijke benadering is
de beste manier om de mannen
over de streep te trekken om lid te
worden. Vertel hoe gezellig het is
om lid te zijn van een koor en wat
een voldoening het geeft om met
130 man te zingen. En voor de
zwartkijkers onder u: we gaan er
voor dat het CRM over 15 jaar
nog steeds een bruisend
mannenkoor is. Met misschien wel
veel grijze koppies maar wel met
veel trotse grijze koppies en een
bruisend elan.
Op 17 februari mogen we
meewerken aan een kerkdienst in
de Pelgrimskerk in Zoetermeer.
Op 26 april staat ons
voorjaarsconcert gepland. Ook
deze keer hebben we voor de
Kloosterkerk gekozen. Een goede
en betaalbare locatie waar het
prima zingen is. Medewerking zal
worden verleend door enkele
musici en de sopraan Aylin Sezer.

In mei en/of juni zullen we een
bezoek brengen aan één of
twee verzorgingstehuizen in Den
Haag.
Op 22 september en 6 oktober
zijn we gevraagd om mee te
werken aan kerkdiensten in
respectievelijk Spijkenisse en
Maassluis.
En op 20 december staat ons
Kerstconcert gepland, ook deze
keer nog in de ons zo vertrouwde
Grote Kerk in Den Haag. "Ook
deze keer" zeg ik, omdat de
subsidieregeling m.i.v. 2014
zodanig aangepast gaat
worden waardoor het maar de
vraag is of het dan nog
financieel haalbaar is om daar
een concert te geven.
Voor de langere termijn wordt er
bestuurlijk overleg gepleegd voor
medewerkingen aan concerten
van het Christelijk Nationaal Koor
en een benefietconcert met het
Nederlands
Concertmannenkoor.
Ook gaan de voorbereidingen
voor een 4korenconcert
gestaag door. De besturen van
de vier koren van Aldert zijn druk
in de weer om rond mei 2015
een groots concert te
organiseren wat waarschijnlijk
plaats zal vinden in de één van
de hallen van Flora Rijnsburg.
Medio februari hopen we de CD
beschikbaar te krijgen die we
tijdens ons kerstconcert hebben
opgenomen. Volgens insiders zijn
de opnamen geslaagd te
noemen en uiteraard zal hij zo
snel mogelijk aan u aangeboden
worden. Zowel voor CRM als voor
Songs For You komen er 500 stuks
beschikbaar. De CD gaat € 15,00
voor het publiek kosten en in de
voorverkoop zijn er inmiddels zo'n
60 stuks verkocht. Koorleden
betalen slechts € 10,00 voor het
eerste exemplaar.
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Op 27 maart staat onze
ledenvergadering gepland. Naast
de huishoudelijke zaken,
waaronder een voorstel tot
contributieverhoging, staan er ook
deze keer weer
bestuurswisselingen op de
agenda. Onze
muziekcommissarissen Dick en
Cees en onze organisatieman
John Trommel staan op de
nominatie om af te treden.
Helaas moesten we door
omstandigheden in oktober
afscheid nemen van Wim
Veenstra als voorzitter. Het waren
voor zowel Wim als de overige
bestuursleden pijnlijke momenten.
Soms loop je in het bestuurlijke
leven weleens tegen situaties op
die je liever niet tegen komt. Maar
als ze zich dan toch voordoen is
de enige juiste manier er niet voor
weg te lopen maar ze in goed
onderling overleg proberen op te
lossen. Dat hebben we naar ons
beste vermogen gedaan waarbij
we ons als bestuur ervan bewust
zijn dat dat bij zowel Wim als bij zijn
vrouw Anneke pijn heeft gedaan.
Die pijn hebben we niet kunnen
voorkomen maar we hebben er
wel behoefte aan ook vanavond
uit te spreken dat we dankbaar
zijn voor wat Wim gedurende zijn
voorzittersmaanden voor het CRM
heeft betekend en dat hij lid is
gebleven van ons koor. Wim,
daarvoor nogmaals dank.
Ondergetekende nam
desgevraagd het stokje tijdelijk
over maar een en ander betekent
wel dat er ook in de functie van
voorzitter zal moeten worden
voorzien.
Met enkele koorleden werd en
wordt reeds over diverse in te
vullen functies gesproken en we
hopen u te zijner tijd mensen te
kunnen voordragen die het stokje
van de aftreders willen
overnemen.

Ja, ja, we hebben de smaak na
onze Luxemburgreis in 2011 weer
te pakken en daarom gaan we
van 13 t/m 16 september op
bezoek in Berlijn. De invulling van
het programma begint vastere
vormen aan te nemen en we
kunnen jullie verzekeren: het wordt
weer fantastisch. Ik zou bijna
zeggen: John en Chiel bemoeien
zich weer met de zaak dus dan
kan het niet anders dan dat het
een prachtig weekend gaat
worden.
Al met al belooft het weer een
actief koorjaar te worden. Maar,
dat kan alleen maar als alle
koorleden zich positief blijven
inzetten voor ons CRM. Samen
met Aldert, met wie we erg blij zijn,
hopen we weer op een mooi
koorjaar met veel vriendschap en
zangplezier.
Ik wens jullie, mede namens alle
bestuursleden, alle goeds en veel
gezondheid toe, ook voor allen
die jullie dierbaar zijn, en Gods
zegen.

In september 2012 wisten de
mannen van CRM dat de maand
december een druk kerstmaandje
zou worden. En zoals gewoonlijk
werd de kerstmuziek uitgereikt. Een
lijst die in vorige jaren de
kerstdagen overleefde, werd dit
jaar verschillende keren
aangepast.
De dirigent moest in de
repetitieperiode van september
tot en met december een balans
weten te vinden voor drie
optredens en een CD opname. De
agenda’s werden getrokken en
daarin werden de volgende
aantekeningen gemaakt: 4
december repetitie CRM en
"Songs for You" in Beverwijk; 15
december kerstconcert in de
Grote of Sint Janskerk te Gouda,
voorafgegaan door een repetitie;
21 december kerstconcert in de
Grote te Den Haag,
voorafgegaan door een repetitie
en 24 december Kerstappèl in de
Groote Kerk te Maassluis.
Drie keer zingen in een historische
grote kathedraalachtige kerk.
Kerken die niet warm te stoken
maar wel sfeervol zijn.
De reis naar Beverwijk verliep op
rolletjes. CRM werd met koffie
ontvangen hetgeen aanstekelijk
werkte. Het was goed dat beide
koren elkaars stemmen hoorden.
De dirigent wilde één koor horen.
Je kon tijdens de repetitie wel zien
dat "Songs for You" wat
levenslustiger en jonger is dan
CRM. Het was geen gezicht dat
op bepaalde momenten het ene
koor stond en het andere zat.
Maar verder was het voor CRM
best wel een gezellige avond. Het
was ook een goed idee om na de
pauze met CRM naar Den Haag te
rijden. Het werd dus niet zo laat.
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En zo werkten we verder in de richting van het
kerstconcert van het Christelijk Gemengd Koor
Hosanna te Gouda. We togen op zaterdag 15
december naar de Grote of Sint Janskerk om
medewerking te verlenen aan het kerstconcert
van dit koor. Het was alleen jammer dat een
aantal mannen, zowel bij de Bergkerk als op het
station in Voorburg een uurtje hebben staan
blauwbekken omdat er een
transportcommunicatiefoutje was. Het was goed
dat er eerst gerepeteerd moest worden zodat de
koude kaken wat opgewarmd konden worden.
De repetitie verliep bijna goed. De gezamenlijke
liederen "Ambrosianischer Lobgezang" en het "Ere
zei God" liepen niet helemaal feilloos.
Om 20.00 uur begon het concert. Op het
programma stond: Medewerking wordt verleend
door Margaret Roest, sopraan; Christelijk
Residentie Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner;
Aarnoud de Groen, orgel; Jan Jaap Nuiver,
vleugel; Arjan Breukhoven, orgel; Algehele
muzikale leiding: Carel Chr. Schulz. Het
programma werd zonder onderbrekingen en
pauze uitgevoerd. Arjan Breukhoven opende het
concert met een Intrada gevolgd door "Santo",
gezongen door Hosanna, de opening door de
voorzitter Herman van der Kemp en samenzang
"Komt allen tezamen". Daarna zong Hosanna
"Machtige Heiland" en "King of Kings", gevolgd
door "Christ was Born", "Midden in de
winternacht" en "Gloria" uit Messe Solennelle"
gezongen door CRM. CRM ging zitten en
Hosanna stond op om met Margaret de
volgende liederen te zingen: "Gloria", "Domine

Deus" en "Domine fili Unigenite". Toen mocht
Margaret Roest alleen haar stem laten horen met
"Gesò Bambino". Na deze solo zong CRM "In 't
Nachtelijk duister", "Pools kerstlied" en "Sanctus" uit
Messe Solennelle, waarna Jan Jaap Nuiver en Arjan
Breukhoven op orgel en vleugel een
kerstimprovisatie lieten horen dat uitmondde in
samenzang met "Ik kniel aan uwe kribbe neer".
Hosanna was weer aan de beurt met "Stil in die
nacht" de koralen 5, 12 en 42 uit het
"Weinachtsoratorium" en "Stille Nacht". Er werd weer
van koren gewisseld zodat CRM kon zingen "Ave
Verum", en "Celebration of Hope" gevolgd door "O,
Holy Night" door Hosanna. CRM en Hosanna zongen
gezamenlijk het "Ambrosianischer Lobgesang". Ooit
stond dit lied op het repertoire van CRM. Het werd
voor het laatst gezongen op 15 oktober 1986. En zo
zijn we weer gekomen aan het einde van dit
concert.
Na de sluiting door de voorzitter en het gezamenlijk
zingen van het "Ere zij God" sloot CRM de mappen
en ging huiswaarts. Ondanks de niet zo fijne
opstelling van CRM en het elkaar niet kunnen horen
verliep het concert naar behoren. Als je maar bleef
kijken, kijken en nog eens kijken. Maar het publiek
was dik tevreden met de uitvoering en daar ging
het om.
Wilt u iets of veel lezen over de Grote of Sint
Janskerk ga dan naar
http://nl.wikipedia.org/wiki/SintJanskerk_(Gouda).

En dan op weg naar het jaarlijkse kerstconcert
van het Christelijk Residentie Mannenkoor in de
Grote Kerk te Den Haag op vrijdag 21 december
2012 te 20.00 uur. En wel een Jubileum
kerstconcert ter gelegenheid van het 85 jarig
bestaan. En daarom natuurlijk een extra
aangekleed concert. De aankleding was mogelijk
omdat medewerking werd verleend door: Het
Christelijk gemengd koor "Songs for You" uit
Beverwijk, het orkest

"L' Orchestra Particolare", Arthur Postma aan de
vleugel en Aarnoud de Groen achter het orgel. Het
geheel stond onder de indrukwekkende leiding van
Aldert Fuldner. .
De generale repetitie begon voor ‘Songs for You" al
vroeg in de middag. Naast de repetitie moesten er
ook een paar nummers opgenomen worden voor de
eigen CD. CRM begon pas om 16.00 uur. Maar het
was ook nu weer goed dat de gezamenlijke
nummers met begeleiding werden doorgenomen.
Wennen aan de sfeer van ruimte en geluid, hoewel
deze weer anders kan zijn wanneer de kerk vol
mensen zit.
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Hoewel de verkoop van de toegangskaarten elk jaar
wat terugloopt, zag de bezetting er goed uit.
En dan, na vele weken van repeteren en het verzetten
van heel veel werk nadert de grote wijzer de twaalf
terwijl de kleine wijzer al op de 8 staat. De koren staan
op en de dirigent treedt binnen. Het orgel zwelt aan
en de koren zetten in, gevolgd door alle aanwezigen:
"Komt allen tezamen, jubelend van vreugde". Van
bovenaf gezien moet het een prachtig gezicht zijn
geweest in de Grote Kerk: de organist wat
hooggezeten achter zijn orgel en wat lager de koren

met orkest en pianist met die prachtige verlichtingsornamenten. Maar wanneer je gedachten naar
buiten waaieren dan zie je veel ellende op de wereld met oorlogen, honger, elkaar kapot maken. Toch
maar weer met je gedachten naar de plek waar je staat: "komt nu, o komt nu naar Bethlehem!"
Aad Vellekoop spreekt de aanwezigen toe en hoopt op een goed concert voor luisteraars en
koorleden. "Vrede. Op deze
wereld beleden. Heer onze God,
hoor naar onze bede, laat Uw
genade toch over ons heersen.
Vrede". En zo konden we met
vrede in onze harten verder
gaan met het concert: "In 't
nachtelijk duister van het stille
land", gezongen door CRM,
"Mary's Boy Child" gezongen
door CRM en SOFY, gevolgd
door "Healing Light" en "Sing we
now of Christmas" door SOFY en
"See amid the winter snow "door
CRM en SOFY.
Toen kon Aarnoud zijn gang
gaan. Hij improviseerde op
bekende kerstliederen. Hoewel je moet proberen
elk jaar veel nieuwe kerstliederen te zingen komen
er hier en daar wel eens oudjes bovendrijven. Zo
zong CRM "Kerstzang" en "Stille nacht".
Daarna bracht SOFY "Nativity Carel" en "Evening
Prayer" ten gehore. Wat een afwisseling. Tot de
pauze werden "Ave Verum" en "Nun sei uns
willkommen" door CRM en "Anthem: Peace,
triumphant peace" door CRM en SOFY ten gehore
gebracht. En toen was er koffie en de mogelijkheid
om van het toilet gebruik te maken. Overigens was
het duidelijk dat het buiten niet koud was. Het is in
de Grote Kerk zelden zo warm geweest als tijdens
dit concert. Andere jaren hadden we nogal eens
koude winden die onder de koortribune
doortrokken of sneeuw en ijs op de
toegangswegen naar de kerk. Alex luidde de bel
ten teken dat we weer aan de slag moesten.
Samenzang met CRM en SOFY "Ere zij God in onze
dagen" gevolgd door "Christ was born " en "Pools

Kerstlied" door CRM en "Son of Maria" en "Blessed are
the peacemakers" door SOFY. Dan klinkt het
"Benedictus" gezongen door CRM en SOFY door de
kerk. Kijkend op je horloge kom je er achter dat het
concert al naar het einde loopt. Zo gaan die dingen.
Heel veel werk vooraf. Binnen twee uur is het
gebeurd.
De voorzitter van CRM sloot het kerstconcert af
waarna het "Ere zij God" door de kerk daverde.
Wanneer dit concert geëvalueerd wordt, zullen er
best individuele opmerkingen gemaakt kunnen
worden. Dat is niet anders. Maar het kan niet anders
of het was een geweldig concert waar beide koren
zelf ook veel plezier van ondervonden. Het was fijn en
gezellig om met een gemengd koor een concert te
geven.
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Thuisgekomen van ons kerstconcert maakten de
mannen gelijk de muziekmappen in orde voor het
Kerstappèl op maandag 24 december 2012 uur in de
Groote Kerk te Maassluis. Hoewel de begeleiding niet
door Aarnoud maar door Jaap Kroonenburg werd
verzorgd, werd er van te voren niet gerepeteerd. Wat
opviel was, dat CRM behoorlijk vroeg in de kerk
aanwezig was. Het is natuurlijk ook lekker om van
tevoren een lekker bakkie koffie te nuttigen.
Het is ongelooflijk dat de brandweer toestaat dat in
deze kerk de kroonluchters zijn voorzien van echte
kaarsen. Er zijn kerken in Nederland waar van de
brandweer niet eens meer een grote op de grond
staande kaars aangestoken mag worden. Maar het is
natuurlijk wel mooi en sfeervol. Op de liturgie voor het
Kerstappèl stond: Wijkgemeente Groote Kerk Maassluis.
Ds. J. van Belzen, meditatief moment, Jaap
Kroonenburg aan het orgel en het Christelijk Residentie
Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner Na het inleidend
orgelspel werd het Kerstappèl aangevangen met het
zingen van "Komt allen te zamen, jubelend van
vreugde" uit de Hervormde Bundel. De verzen 1 en 4
met tegenstem van CRM. Maar bij vers 1 werd het met
die tegenstem niets. CRM kende het ritme en het
tempo niet. Maar eenmaal aangekomen bij vers 4
zong CRM met tegenstem vol overgave mee.
Gedurende de dienst mocht CRM de volgende
liederen ten gehore brengen: "Vrede", "Midden in de
winternacht", "In 't nachtelijk duister", "Pools kerstlied",
"Ave Verum", "Eer zij God in onze dagen" en het "Ere zij

God". De 1e schriftlezing ging over de
geboorte van de Messias en zijn koninkrijk,
Micha 5:14a en de 2e schriftlezing ging over
de geboorte van Jezus, Lucas 2: 114. Het
thema van de preek, in dit geval Kerstappèl,
was "Kerst is thuiskomen". Het licht der wereld
moest er voor zorgen dat er overal vrede zou
zijn. Dat we dus overal thuis kunnen komen. Dat
je je bij ieder ander mens thuis moet kunnen
voelen. Een prachtig, helaas niet haalbaar,
thema dat wel verteld moet worden. Na de
zegen verliet een ieder de kerk en ging
huiswaarts. Het is te hopen dat in ieder geval al
de mensen die deze avond de dienst
bijwoonden veilig thuis zijn gekomen.
Wilt u iets of veel lezen over de Groote Kerk ga
dan naar
http://www.pknmaassluis.nl/grootekerk

Schrijver dezes kreeg de volgende
opmerkingen toegeschoven: Er werd te veel in
het Engels gezongen; Een paar mannen
hadden hun jasje niet dicht gedaan; Er waren
te veel schriftgeleerden zodat men hier en
daar weer op hol probeerde te slaan; 'Stille
nacht' werd te hard gezongen; Het
Ambrosianischer Lobgesang ging niet gelijk;
Prachtig concert; Weer eens iets heel anders;
"Songs for You" is een prachtig gemengd koor.
Heerlijk zo'n orkest. Wat maakte die Aarnoud er
weer iets moois van. Wat een rustige, alles in de
hand hebbende, dirigent hebben jullie.
De negatieve opmerkingen kwamen van
individuele mensen. De goede opmerkingen
kwamen van velen!!!!!!!

"Wat een machtige ruimte" was mijn eerste
gedachte toen we na aankomst de Grote of
Sint Jacobskerk in liepen, samen met het
Binnenhof een van de oudste gebouwen van
Den Haag.
Een uur eerder waren we op vrijwel volle
oorlogssterkte met twee bussen vanuit
Beverwijk afgereisd naar Den Haag, waar we
onze medewerking zouden verlenen aan het
kerstconcert van het Christelijk Residentie
Mannenkoor. Dit grote koor van meer dan 120
man sterk viert dit jaar zijn 17e lustrum en als u
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Daar stonden we dan en samen
met CRM vormden we een
machtig koor van rond de 250
mannen en vrouwen. Nadat
onder applaus Aldert zijn gang
naar het podium had beëindigd
kon het spektakel beginnen.
Naast bekende kerstliederen als
"Mary's Boy Child" en "See amid
the winter's snow" door beide
koren en een heel mooi "Ave
verum" van CRM werden de
schitterende composities
"Evening Prayer", "Healing light; a
Celtic prayer" en "Evening
prayer" uit "The Peacemakers"
van Karl Jenkins door ons ten
gehore gebracht.
De liveopname voor de cd was
de reden dat er tussen de
uitgevoerde stukken door niet
werd geapplaudisseerd. Het
applaus kwam pas aan het
einde voor de pauze, nadat de
laatste klanken van het
indrukwekkende "Anthem:
Peace, triumphant peace"  ook
uit "The Peacemakers" 
wegstierven, waarmee we
samen met CRM de eerste helft
van het concert afsloten.
Het tweede deel begon en
eindigde met een samenzang:
vooraf "Eer zij God in onze
dagen" en ter afsluiting van het
concert het bijna traditionele
"Ere zij God".
Tussendoor werden door CRM
onder andere een mooi Pools
kerstlied en een werk van

Een kerstconcert dat stond als een huis. Dat was het eerste wat ik na afloop hoorde. Buiten volop regen
maar binnen meer dan warm! Alleen die kerstboom ontbrak. Dat mag niet meer van de brandweer en dat
is jammer in deze donkere avonden voor kerst. De bloemstukken die voor het podium stonden, stonden er
feestelijk bij. Dat maakte een heleboel goed.
Wat een mooie muziek is er op deze avond uitgevoerd !. Karl Jenkins mocht gehoord worden. Het 20
koppig orkest "l'Orchestra Particolare" en de andere muzikanten kwamen goed tot hun recht. Twee dames
uit onze straat die nog niet eerder naar deze kerstconcerten van CRM geweest waren, komen zeker de
volgende keer weer. Een andere dame van 88 jaar zat hier voor de negentiende keer en nog steeds kijkt
ze er naar uit.

Ringwald genaamd "Carol,
Brothers, Carol" uitgevoerd. SoFY
kwam met "Blessed are the
peacemakers" eveneens uit "The
Peacemakers" met een naar mijn
mening fantastische
sopraanpartij.
Het publiek genoot en dat was
merkbaar aan het daverend
applaus aan het einde van het
concert.
Onze gastheren leken ook erg
tevreden gezien de leuke
reacties, die we kregen van de
mannen achter ons. Natuurlijk
waren ze ook wel wat onder de
indruk van het vrouwelijk deel
van ons koor, wat zeker als een
gemis zal worden ervaren op de
"celibataire" repetitieavonden
van dit grote
mannengezelschap.
Had ik onze pianist Arthur Postma
al genoemd? Nee? dan bij deze.
Uiteraard was ook Arthur van de
partij en hij heeft ons samen met
"L'Orchestra Particolare" op
voortreffelijke wijze begeleid.
Hulde vooral aan Aldert voor de
ontspannen wijze waarop hij dit
geweldige koor met zoveel
zangers en zangeressen samen
met begeleidende orkestleden
tot deze fraaie prestatie heeft
weten te brengen.

goed rekent komt u uit op een
leeftijd van 85 jaar. Wel wat ouder
dus dan ons Songs for You en ook
flink boven onze gemiddelde
leeftijd.
Behalve het concert dat we die
vrijdagavond in de Sint Jacobskerk
zouden uitvoeren was het ook de
bedoeling een cdopname te
maken. Beide koren brengen hun
eigen cd uit, waarop ook paar
werken van de "concurrentie"
staan. Zo komen op onze cd een
paar stukken van CRM voor en,
omgekeerd op die van CRM een
paar van ons.
We moesten, onder andere in
verband met die opnamen, al erg
vroeg in Den Haag zijn. De repetities
met de beide koren en het
begeleidende orkest "L'Orchestra
Particolare" inclusief een paar
separate opnamen vooraf zouden
die middag vóór het concert
behoorlijk wat tijd in beslag nemen
en Aldert had die tijd hard nodig.
De resterende tijd werd door velen
van ons benut om er even tussenuit
te piepen, de stad in voor een
warm tussendoortje of gewoon om
winkels te kijken.
Om een uur of half acht begon de
grote kerk langzaam vol te lopen. Er
waren rond de 950 kaarten
verkocht volgens Aad Vellekoop,
de voorzitter van CRM en voordat
de beide koren zich van achterin
de kerk naar het podium voorin de
kerk begaven, zat de kerk al aardig
vol.
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1702: Medewerking kerkdienst Pelgrimskerk Zoetermeer, aanvang 18.30 uur
2604: Voorjaarsconcert CRM Kloosterkerk Den Haag m.m.v. 'Promusic' en sopraan Aylin Sezer.
2209: Medewerking Kerkdienst Ontmoetingskerk Spijkenisse, aanvang 16.30 uur.
0610: Medewerking kerkdienst Immanuelkerk Maassluis.
2012: CRM kerstconcert Grote Kerk Den Haag

De Grote kerk vlak voor kerst.
Heerlijk. Het gastkoor uit Beverwijk
"Songs for You" lekker om naar te
luisteren. Een gemengd koor van
onze dirigent Aldert Fuldner dat
alle genres beheerst. Lekker vlot en
dan weer gedragen klassiek en
verder van alle markten thuis. Ik
stond achter een paar sopranen
die een heldere gouden stem
bezaten. Tot achterin te horen.
Over de hoofden van de
concertbezoekers. De kerk zat
bomvol! Helaas heb ik niet zoveel
commentaar gehoord van de
mannelijke kant van de
aanwezigen. Ik weet nu niet of er
in januari een rij mannen voor de
deur staat bij het open huis op
enkele woensdagavonden. We
zien wel. Heerlijk om Aarnoud de
Groen weer eens te horen op het

prachtige Metzler orgel. De
sprankelend spelende Arthur
Postma liet de bubbeltjes uit de
champagne weer naar boven
komen en soms knalden samen
met het orkest de kurken van de
muzikale fles. Ik ga niet elk
muziekstuk beschrijven. Dat laat ik
graag over aan anderen. Het gaat
mij meer om de sfeer. 85 jaar CRM.
Het koor klinkt nog jong al weten
we best wel dat het hier en daar
toch wel vermoeiend kan zijn.
Maar ..... eerlijk is eerlijk: we
hebben nog nooit zo een rustige
generale repetitie gehad als deze
keer. Ik weet niet of Aldert wel eens
nerveus is maar het liep deze
middag allemaal als een trein. Dan
weer staan en daarna weer een
poosje zitten. Perfect!

Als het Ere zij God weer
geklonken heeft dan heb ik
zeker nu een zeer voldaan
gevoel er aan over gehouden.
Als je dan met ongeveer
negenhonderd mensen de kerk
verlaat en je je kraag op moet
zetten voor de neerdalende
regen, dan moet je maar
denken: Christ is Born , Christus is
geboren en met het
ontroerende lied Vrede gaan
we dan huiswaarts met de
gedachte dat er een live CD is
opgenomen van deze avond.
Karl Jenkins werd gehoord in
Den Haag met twee stukken in
een eerste uitvoering.

Vanaf januari 2013 hebben we
(weer) een nieuwe Nieuwsbrief.
Qua layout lijkt hij op de brief die
door Wim Heijsteeg werd
gemaakt. De kleurstelling is een
beetje haagser. We zijn tenslotte
het CRM, met de "R" van
Residentie, ofwel: Den Haag.
Aan mij (Arjo van der Sar) is
gevraagd of ik de opmaak van
de Nieuwsbrief wil verzorgen.
Automatisch ben je dan ook de
eindredacteur. Ik wil graag van
de gelegenheid gebruik maken
om alle leden uit te nodigen er
voor te zorgen dat er voor mij wat
te redacteren is.
Naast een spreekbuis van het
bestuur, moet de Nieuwsbrief ook
voor en door de leden gemaakt

worden. Anders gezegd: stuur kopij
naar mij!
Graag zonder taalfouten, want mijn
nederlands heeft soms wat
allochtone (vooral westlandse)
trekjes.
Insturen van kopij kan tot en met de
vierde donderdag van de maand.
Het daarop volgende weekend
verzorg ik de opmaak. Daarna
wordt de Nieuwsbrief verstuurd.
Meestal is dat de laatste week van
de maand.
Om een idee te geven van wat
zoal in de Nieuwsbrief kan, wil ik een
rubriek "In de schijnwerper"
introduceren.
De bedoeling hiervan is dat door
de tijd heen elk lid iets over zichzelf
vertelt. Het is vrijblijvend.

Ik ben sinds maart 2012 lid, zie
veel gezichten, maar kan
hieraan pas een naam plakken
sinds ik het "smoelenboek" heb.
Om aan te geven wat de
bedoeling is, zal ik in de
volgende Nieuwsbrief mijzelf in
de schijnwerper zetten en
daarna een lid vragen mijn
voorbeeld voor de volgende
Nieuwsbrief te volgen.
Ik hoop op optimale inbreng van
de hoeveelheid kopij d.w.z.
nuttig, leuk, niet te veel, niet te
weinig, zodat de tijd die de
opmaak vergt, navenant is.
Het blijkt dat als redacteren niet
je dagelijks werk is, er veel tijd in
gaat zitten.

Laat u horen!




