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De eerste nieuwsbrief na de vakantie.

Deze nieuwsbrief bevat weer de bekende rubriek

"Van de bestuurstafel". Hierin de notulen van

bestuursvergadering van 20 juni, de laatste

vergadering voor de vakantie.

De rubriek "In de schijnwerper . . . " ontbreekt deze

keer. We hebben tenslotte niet voor niets

vakantie (gehad). Ik zal één van de nieuwste

leden vragen om voor de volgende nieuwsbrief

zichzelf voor het voetl icht te brengen. Henk

Korfker heeft een bijdrage over de oprichting van

de “Vrienden van het Christel i jk Residentie

Mannenkoor”.

Verder wordt sti lgestaan bij het afschied van Leo

Hordijk als actief (maar niet minder betrokken) l id

van het CRM.

Verder bijdragen van Ger van Vliet, hi j ki jkt terug in

de ti jd. Martien Schmidt vertelt hoe hij bi j het CRM

verzeild is geraakt en wat dat met hem doet. Als

laatste heeft Jan Plugge een stuk geschreven n.a.v.

de koorreis naar Berl i jn en roept hi j ook eerdere

reizen in herinnering.

Een echt reisverslag over de koorreis heb ik niet

gekregen. Ik hoor wel van iedereen dat het zeer

geslaagd is geweest, maar "juicy detai ls" moeten de

thuisbl i jvers tot nu toe ontberen. Miischien voor de

Oktober uitgave van dit feui l leton.

Veel leesplezier.

Opening
Jan opent de vergadering alti jd

met het lezen van een bijbeltekst.

Omdat we aan het

'vakantie vieren' beginnen begon

hij ditmaal toepasseli jk met een

inleiding waaruit bleek dat ook de

Joden in de oudheid wisten wat

feest- en vakantie vieren was.

Uiteindel i jk mondde dit uit in het

lezen van enkele gedeelten uit

psalm 84, een lied dat ook in onze

zangmap zit.

Ingekomen post
Op verzoek van een onzer leden

zal – indien mogeli jk – ti jdens de

medewerking aan de kerkdienst in

Maassluis het l ied 'Dear Father'

worden gezongen als

nagedachtenis aan ons overleden

lid Dick de Koning.

Evaluatie
De slotrepetitie werd

nabesproken. Helaas l iet de

geluidsinstal latie ons in de steek.

Dat was niet het gevolg van een

kapotte microfoon of lege

batteri jen, maar van een actie van

KPN die al le geluidsfrequenties

in de verkoop heeft gedaan. De

Bergkerk kreeg zelfs de

voorgaande zondag ti jdens de

kerkdienst hiermee te maken.

Dat heeft tot gevolg dat we

gedwongen zijn om zowel een

nieuwe handmicrofoon als een

draagmicrofoon aan te schaffen.

Hierdoor kon Aldert zi jn

geplande toelichting op de uit te

voeren liederen niet geven.

Niettemin was het voor het

publiek een goed concert.

Op zijn geheel eigen wijze nam

Jan afscheid van de nestor van

ons koor, Leo Hordijk, die op 88-

jarige leefti jd en na 44 jaar een

punt achter zi jn l idmaatschap

heeft gezet.

Concertagenda
De verschil lende op het

programma staande activiteiten

werden doorgelopen. Daarbij

bleek dat voor enkele diensten

alles reeds was geregeld en dat

voor andere nog geen aktie was

vereist, zodat dit agendapunt

snel kon worden afgehandeld.

P.R.
Onder dit agendapunt kwamen

de website en het overleg met de

P.R.-commissie aan de orde.

Binnenkort gaan Arie Mos, Henk

Korfker en Arjo van der Sar om

de tafel zitten om te bekijken

welke (oude) zaken van de site

verwijderd kunnen worden en

hoe de site aangevuld kan

worden.

Koorreis
John heeft ons de laatste stand

van zaken meegedeeld. Het

aantal personen dat meegaat

staat nu op 1 80. Het laatste

weekend van juni gaan Aldert,

John en Chiel naar Berl i jn om het

hotel en de kerken waar we

zingen te bezoeken en de nodige

afspraken te maken.

Diversen
Het gesprek met de nieuwe leden

(korter dan twee jaar l id) is

gepland voor 1 8 september

voorafgaande aan de repetitie.

Een week later volgt een overleg

met de parti jcoördinatoren.
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Op verzoek van het CRM bestuur heeft de PR

commissie een voorstel gemaakt voor de

modernisering van het sponsorenbeleid.

Tot nu toe is er sprake van twee doelgroepen nl. de

groep van oud leden en de club van 1 00.

De PR commissie heeft deze twee doelgroepen

samen gebracht in “Vrienden van het Christel i jk

Residentie Mannenkoor”.

Als “Vriend van het C.R.M.” profiteert men van een

reeks vriendenvoordelen.

Inmiddels is het voorstel door het bestuur

goedgekeurd en de daarbij behorende brochure l igt

voor productie bij de drukker.

De tekst van deze brochure is apart bi jgevoegd bij

deze Nieuwsbrief. De brochure 1 op 1 overnemen

hierin doet deze brochure tekort. De brochure is

dubbelzi jdig, waardoor het beter is deze als aparte

bij lage toe te voegen.

De QR-code hiernaast is wel te scannen. Deze

QR-code bevat een pakkende tekst en een

verwijzing naar onze website.

De inspanning van alle leden wordt op pri js

gesteld om Vrienden van het C.R.M. te werven.

Henk Korfker.

Op de laatste zangavond van het

seizoen 201 2-201 3 heeft het

C.R.M. afscheid genomen, als

actief l id van het op dat moment

oudste koorl id, Leo Hordijk.

Leo is l id geworden op 25 juni

1 969. Hij was toen 44 jaar. Heden

ten dage zouden we het bijzonder

toejuichen als iemand op die

leefti jd l id zou worden. In die ti jd

was dat nog geen uitzondering.

Bl i jkbaar viel Leo al snel op als

een betrokken lid dat het nodige in

zi jn mars had. Al na 2½ jaar – in

november 1 971 – trad hij toe tot

het bestuur als 2e propagandist

en vanaf januari 1 974 vervulde hij

de functie van 2e penningmeester

en weer 2 jaar later verrui lde hij

deze functie voor die van 2e

muziekcommissaris. Al met al

heeft hi j bi jna 8 jaar een

bestuursfunctie bekleed.

Leo was alti jd een trouw lid.

Al leen in uiterste noodzaak miste

hij een repetitie of een optreden

en hij was alti jd zeer betrokken bij

het wel en ook het wee van de

vereniging en van de koorleden.

Het laatste jaar ging het met zi jn

gezondheid wat achteruit. Niet

al leen l ichameli jk maar ook begon

hij wat vergeetachtig te worden.

Dit heeft hem doen besluiten om

er na 44 jaar, dus op zijn 88e, een

punt achter te zetten, hoewel zi jn

stem (hij was 1 e tenor) hem nog

zeker niet in de steek liet.

Voorzitter Jan van

Westenbrugge heeft hem op de

slotavond toegesproken en

daarbij ook mevrouw Hordijk

betrokken. Als bl i jk van

waardering ontving zij een

prachtig boeket bloemen.

We wensen Leo en zijn vrouw

hopeli jk nog vele goede

gezonde jaren en rekenen erop

hen nog wel eens bij een van

onze medewerkingen of

concerten te ontmoeten.

Frans Gallast

Al een aantal jaren bemerk je dat

het leden aantal van ons CRM

bli jft dalen en dat is jammer. Het

goede nieuws is dat wij niet uniek

zijn in dat opzicht maar het

slechte nieuws is dat het

verontrustend is. Zo mijmerend

gaan de gedachten wel eens

terug naar de jaren 80, ons koor

had toen 240 leden en er was

een ledenstop ingesteld. Als het

koor nog groter zou worden kon

er nergens meer opgetreden

worden.

Er zi jn, zoals bekend, een aantal

buitenlandse reizen

ondernomen. Na West Berl i jn

hadden wij , als bestuur, het idee

geopperd om te onderzoeken of

Canada het volgende reisdoel

zou kunnen zijn in 1 985. Wij

zouden dan vieren dat 40 jaar

geleden ons land bevri jdt is door

onder meer de Canadezen.

Daarbij kwam dat bij velen de

reizen naar Canada en USA in

1 970 en 1 973 veel dierbare

herinneringen naar boven bracht.

Er werd contact gezocht met de

ons bekende mensen in Toronto

en omgeving. Daar had men er

wel oren naar als wij zouden

komen. Vele brieven, telefoontjes

en faxen zijn over en weer

gegaan. Op een gegeven moment

waren wij al zover dat de

secretaris Bram Koster afreisde

naar de overkant om een aantal

besprekingen te hebben en

afspraken te maken. Contact

opgenomen met touroperators en

de KLM. We waren al zover

gevorderd dat de vluchten, bi jna,

geboekt zouden kunnen worden.

Het koor kon voor een relatieve
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goedkope pri js de overtocht

maken. In dat jaar zouden voor

het laatst de oud stri jders naar

Nederland worden gehaald voor

de festiviteiten. Wij , als koor,

zouden met het eerste charter

toestel, dat leeg naar Canada

ging, mee vliegen en met het

laatste toestel weer terug. Dat

scheelde aanmerkeli jk in de

pri js.

In het bestuur hadden wij de

afspraak: we gaan alleen als er

tenminste 1 30 koorleden

meegaan. Begri jpt u 1 30 leden,

dat is nu de grootte van ons

koor. De leden werden

geïnformeerd, een uitgebreide

circulaire werd gemaakt en

tevoren werd ook duidel i jk

aangegeven: we gaan als er

tenminste 1 30 leden zich

opgeven. Uit mijn hoofd sprekend

zou de pri js voor een reis van

veertien dagen ongeveer 1 400

gulden kosten. Die pri js kon

alleen nog maar zakken want we

waren nog in bespreking met

enkele vl iegmaatschappijen.

Het resultaat was dat er zich 1 26

leden opgaven en de reis niet

door ging. Teleurstel l ing binnen

het bestuur en teleurstel l ing bij

een aantal leden. Er waren er

zelfs bij die zeiden: als we dat

geweten hadden zouden wij ons

ook hebben opgegeven. Te laat

al le brieven met bedankjes aan

verschil lende mensen waren de

deur uit en wij konden niet meer

terug.

Na een korte ti jd van bezinning is

het bestuur desti jds weer volop

aan de slag gegaan en werd de

reis naar Wenen, in 1 986,

georganiseerd. Ook deze reis zal,

bi j diegenen die mee geweest

zi jn, vele goede herinneringen

opleveren. Denk alleen maar aan

de eigenaar en zijn staf van Hotel

Wienerwald in Eichgraben.

Zingen als hobby en medici jn, het

zi jn twee verschil lende

opvattingen maar het geeft wel

een fi jn gevoel.

Ik ben gaan zingen toen het

al lemaal wat tegen zat en een

oud collega tegen mij zei, je moet

eens komen luisteren op de

woensdag, dat was het Rijnlands

Christel i jk mannenkoor uit

Leiden, toen onder leiding van

Sander van Marion. Ben gaan

luitsteren en ik zou in september

l id worden maar kreeg toen de

ziekte van Pfeiffer en uitgesteld

tot november van dat jaar en een

heerl i jke ti jd gehad, met

verschil lende koorconcerten in

Engeland, Frankri jk (Sacre Coeur

en de Notre Dame) en veel

concerten in het land. Ik ben 9

jaar l id van het RCM geweest en

kreeg geen inspiratie meer ben

toen op internet gaan zoeken

naar een alternatief/vervanging

van het RCM en ik vond dat het

wel een geli jk niveau moest

hebben.

Mijn werk is in Den Haag dus

uiteindel i jk kwam ik bij het CRM

uit dat toen onder leiding stond

van Aad van der Hoeven. Een

mail gestuurd en kreeg in eerste

instantie geen gehoor en heb dit

na de zomer vakantie nogmaals

gedaan en hierop is geantwoord

en zo ben ik in september 2003

gaan luisteren en ben in

december 2003 lid geworden en

nog steeds met veel plezier, nu

onder leiding van Aldert Fuldner.

Ook toen het met mijn zoon in

201 0 niet goed ging kreeg ik veel

steun wat mij gesteund heeft bi j

het verwerken van zijn overl i jden

hiervan. Een vriend van mij heb

ik heb leren kennen bij het RCM,

vertelde mij over een landeli jk

koor nameli jk het Nederlands

Concert Mannenkoor. Het

bestaat uit zangers die uit al le

windstreken komen en eens in

de drie weken een repetitie op

de zaterdag hebben in

Harderwijk, onder leiding staat

van Jimco Zij lstra, wel bekend

onder ons.

En ik ben overgehaald om een

repetitie bi j te wonen en ja, u

begri jpt het al, dit was voor mij

een klasse koor en ben per juni

van dit jaar l id geworden. Zij

gaan dit jaar oktober ook een

Concert Reis naar Siegen

maken, met een tweetal

concerten en een medewerking

in een dienst.

Als al les goed gaat, gaan CRM

en NCM een gezamenli jk

concert geven in 201 4 en zal ik

dus met twee koren meezingen.

Mocht u denken wat is dat voor

een koor, vraag gerust en kom

eens een repetitie bi jwonen en

misschien wordt u geraakt door

het M-virus. Omgekeerd is ook

vanuit het NCM een koorl id

benaderd en die zingt nu ook bij

ons CRM.
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21 -1 2: CRM kerstconcert Grote Kerk Den Haag

Het kan verkerenK..

Tijdens het concert in de Kaiser-Wilhelm

Gedächtnis- Kirche op onze laatste Berl i jn reis,

moest ik denken aan het merkwaardige feit, dat wij stonden te

zingen in een Duitse Kerk die ti jdens de tweede wereldoorlog -

om precies te zijn op 23 november 1 943 - door de geall ieerde

luchtmacht is gebombardeerdK..

Na de oorlog is naast de ruïne een nieuwe klokkentoren en kerk

gebouwd die in 1 961 is ingewijd en als Gedächtnis-Kirche

bewaard geblevenKK

Tijdens de concertreis naar Engeland in 1 995

heeft het CRM gezongen in de Cathedral van

Coventry. Deze Cathedral is in het begin van de

tweede wereldoorlog in de nacht 1 4 november

1 940 ook gebombardeerd, maar door de

Deutsche Luftwaffe en compleet verwoest.

Al leen de klokkentoren was licht beschadigd.

Direct na de oorlog is naast de ruïne een nieuwe kerkzaal gebouwd in

een moderne sti j l en in mei 1 962 door koningin Elizabeth plechtig

ingewijd.

Beide bijzondere feiten, aangetekend in de analen van het CRM wilde

ik u niet onthoudenK.




