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Beste allemaal, de eerste nieuwsbrief na de

vakantie. Dit is een heel korte nieuwsbrief, we

moeten er al lemaal weer een beetje inkomen.

Het is wel een nieuwsbrief met een zwarte rand.

Twee CRM leden zijn overleden, Peter Keijzer

en Freek Mos. Hoe we als CRM met de uitvaart

van Freek zijn omgegaan, is niet iets waar ik een

warm gevoel van kri jg. Voor deze twee leden

een in memoriam is de enige betekenisvol le inhoud

van deze nieuwsbrief.

Verder zi jn er nog de notulen van de laatste

bestuursvergadering voor de vakantie en een paar

regels over de vorderingen van de verbouwing van

de CRM website.

Opening
Jan opent de vergadering met het

lezen van enkele verzen uit

Handelingen 1 9.

Ingekomen post
Mails van enkele koorleden,

onder meer over het niet

repeteren wegens afwezigheid

van Aldert en het niet hebben van

een 2e dirigent en over de manier

waarop dit jaar de slotrepetitie

werd gehouden, worden

besproken, alsmede de wijze van

afdoening.

Het bestuur werd attent gemaakt

op de mogeli jkheid om ti jdens de

startzondag van de Protestantse

Gemeente Den Haag op 5

oktober misschien te zingen in de

dienst in de Grote Kerk. Omdat

we al op 27 september een

concert hebben en op 1 0 oktober

meewerken aan de Dienst aan

Zee wordt besloten ons niet voor

de startzondag aan te melden.

Evaluatie activiteiten
Zomeravondzangdienst Katwijk:

Hoewel de akoestiek niet best

was en ook de organist ons

tempo af en toe niet kon

bijhouden was Aldert niet

ontevreden over ons optreden.

De organisatie was ook content

met onze medewerking want na

de dienst werd kenbaar gemaakt

dat onze bijdrage voor herhaling

vatbaar is. We wachten een

nieuwe uitnodiging af.

Slotrepetitie: Slechts 88

koorleden waren aanwezig.

Waarschijnl i jk heeft de slechte

bereikbaarheid van de kerk in

combinatie met de invul l ing van

de avond zonder bezoekers

hierbi j een rol gespeeld. Volgend

jaar zal de slotavond weer op de

oude vertrouwde wijze worden

gehouden.

Concertagenda
De op de agenda staande

concerten en medewerkingen

behoeven geen bespreking. De

op 22 maart geplande dienst in

de Hoeksteen in Maasdijk gaat

niet door omdat op dezelfde

datum er een zangdienst is in de

Immanuelkerk in Maassluis. Naar

een andere datum wordt gezocht.

P.R.
Besloten wordt om de huidige

gegevens van de website te

verwijderen onder mededeling dat

een nieuwe site in ontwikkeling is.

Huub van der Meer zal de P.R.-

commissie gaan versterken.

P.S. inmiddels heeft Jan de Gier

besloten zijn werkzaamheden

voor de P.R.-cie te beëindigen.

Diversen
De voorzitter pleit er voor om ook

in 201 5 een voorjaarsconcert te

houden, ondanks het 4-koren-

concert in mei. Met Aldert zal

daarover worden overlegd.
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Peter, geboren in

juni 1 939, werd in

februari 1 972 lid

van het C.R.M. Hij

was toen dus 32

jaar. Hij overleed

op 4 jul i 201 4 in de

leefti jd van 75 jaar.

Hij was ruim 42

jaar l id van het

koor. Peter was

een trouw lid. Vri jwel alti jd aanwezig op de

repetities en bij uitvoeringen. Dat gold ook voor het

andere koor waar hij l id van was, het

Ontmoetingskerkkoor. Een enkele keer moest er bij

een geli jkti jdig optreden van beide koren een

keuze worden gemaakt. Was hij afwezig op de

repetities dan was hij met vakantie of ziek.

Peter was een rustig figuur. Hij trad niet op de

voorgrond. In de pauzes van de repetities zat hi j

alti jd in de grote zaal met een vast koppeltje

zangmaten. Maar als hem iets niet zinde dan liet

hi j dat wel bl i jken. Zoals de, in zi jn ogen, (te) vele

reserveringen van plaatsen bij het kerstconcert of

een toewijzing van plaatsen in de bussen bij een

concertreis.
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De laatste jaren ging zijn gezichtsvermogen

achteruit. Dankzij de hulp van een ander koorl id

kreeg hij de muziek uitvergroot geprint zodat hi j

die toch kon lezen. Maar Peter zong ook veel

l iederen uit het hoofd.

De laatste repetitie die hi j aanwezig was, was op

4 juni j . l . Zi jn vrouw Martha had mij al gebeld met

de mededeling dat hi j zich niet lekker voelde,

maar toch wilde komen. Hij zou misschien wel

bl i jven zitten als wij zouden moeten gaan staan.

Voor de zomeravondzangdienst op 11 juni in

Katwijk had hij zich opgegeven maar toen was hij

al te ziek om mee te gaan. Daarna is het snel

gegaan. Van de artsen had hij te horen gekregen

dat het nog een kwestie van weken was. Na een

korte ziekenhuisopname en een verbl i jf thuis werd

hij opgenomen in het hospice ‘Nolenshage’ waar

hij na enkele dagen, op 4 jul i , overleed.

Op donderdag 1 0 jul i vond de dankdienst voor

zijn leven plaats in de Abdijkerk in Loosduinen.

Met 50 koorleden waren we aanwezig om hem de

laatste eer te bewijzen. Ook het

Ontmoetingskerkkoor was aanwezig. Zi j zongen

‘Lord, I stretch my hands to you’ en ‘Groot is uw

trouw’ . Het C.R.M. zong ‘’Dank sei Dir, Herr’ en

‘Heer wees mijn Gids’. Het was een waardig

afscheid van een trouw koorl id.

Moge hij rusten in Gods vrede.
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Op 5 jul i 201 4

overleed in de

leefti jd van 83 jaar

Freek Mos.

Volgens de

ledenadministratie

werd hij (opnieuw)

l id in 1 978 na

enige jaren geen

lid te zi jn geweest.

Jammer genoeg

vermeldt de administratie niet hoeveel jaren dit zi jn

geweest en wanneer hij voor de eerste maal l id

van het C.R.M. is geworden. Tijdens de

uitvaartdienst werden door een zoon herinneringen

opgehaald en daarbij werd aangegeven dat hi j in

1 955, het jaar waarin hi j ook trouwde, l id zou zijn

geworden. Freek heeft het dan ook alti jd betreurd

dat hi j niet gehuldigd is als kroonlid. Hij was van

mening dat hi j de dupe is geweest van de, in zi jn

ogen, onvolledige administratie van het koor. Hij

beschouwde zichzelf als de persoon die het langst

l id was van het CRM

Freek was een trouw en betrokken lid. Alti jd

aanwezig op de tweede ri j bi j de baritons. Hij heeft

ook heel wat concertreizen meegemaakt, onder

andere naar Canada en Hongari je. Als ik bij hem

op bezoek ging konden hij en zijn vrouw Ati daar

smakeli jk over vertel len. Hoewel Freek nooit een

formele functie heeft bekleed, was hij alti jd
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behulpzaam. Zo deelde hij bi jvoorbeeld op de

nieuwjaarsrecepties de consumptiebonnen uit en

ook verleende hij andere hand- en spandiensten.

Ook zijn vrouw was nauw bij het koor betrokken,

zodanig dat zi j wel ‘de moeder van het C.R.M. ’

werd genoemd. Hoe Ati het elke keer voor elkaar

kreeg is een raadsel maar met het Kerstconcert

zat zi j , triomfantel i jk, op de eerste ri j

Freek was al lange ti jd ziek. Vanaf medio 201 2

kon hij niet meer naar de repetities komen. Een

enkele maal, als hi j zich goed voelde, probeerde

hij toch te komen en ondanks zijn ziekte was hij

tot op de laatste nieuwjaarsreceptie samen met

Atie present.

Op 11 jul i vond de dankdienst voor zijn leven

plaats in de Oude Kerk in Scheveningen. Zowel

de predikant als een zoon memoreerde de

belangri jke plaats die het C.R.M. in zi jn leven

innam. Tot groot verdriet van zijn weduwe en van

het bestuur heeft het koor daar niet kunnen

zingen omdat er te weinig mannen beschikbaar

waren. Nu speelde de organist de l iederen die

we hadden moeten zingen, nl. ‘Vaste Rots van

mijn behoud’ en ‘Dank sei dir Herr’ en werd het

‘Sti lte over al le landen’ op CD vertolkt door het

Urker Mannenkoor. Bij de dienst waren 20

koorleden aanwezig.

Moge Freek rusten in Gods vrede.
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Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt om de

website van het CRM van een nieuwe jas te voorzien.

Zoals ti jdens de laatste ALV werd opgemerkt, was de

site niet slecht, maar het proces om een wijziging

doorgevoerd te kri jgen erg moeizaam. We moeten

dan denken aan het bijwerken van de concertagenda,

een link maken naar Facebook of het aanpassen van

de secretariaat gegevens. Voor de zomervakantie

2014
27-09: Benefietconcert samen met het Nederlands Concert Mannenkoor

1 2-1 0: Medewerking Dienst aan Zee in de Bethelkerk, Scheveningen

20-1 2: Het Jaarl i jkse CRM Kerstconcert in de Grote Kerk, Den Haag

2015
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk, Delft

heeft het bestuur besloten de website te laten

vernieuwen. Op dit moment is de nieuwe website

nog "under construction". Voor een aantal

(bestuurs)leden is er een werkende testversie

toegankeli jk. De komende ti jd worden

schoonheidsfoutjes weggewerkt.

Het is de bedoeling dat in de volgende nieuwsbrief

de nieuwe website wordt aangekondigd.

Oud

Nieuw




