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De eerste nieuwsbrief van dit jaar! De maand

van verschijnen noem ik er niet meer in, maar ik

geef ze voortaan een volgnummer. Als prettige

bijkomstigheid: de nieuwsbrief is dan alti jd op ti jd

en er staat meer in dan de gebruikel i jke

rubrieken. Over die inhoud gesproken, die is in

deze uitgave gevarieerd te noemen. Een kleine

greep hieruit: de nieuwjaarstoespraak van de

voorzitter, drie items vanuit het bestuur, in memoriam

van Harry Hamerslag, Theo Stevens stelt zich voor

in de rubriek "In de schijnwerper . . . " en nog veel

meer. Veel leesplezier.

Dames en heren,
Van harte welkom op de

nieuwjaarsreceptie van het

Christel i jk Residentie

Mannenkoor. We zijn bl i j dat u

aan onze uitnodiging gehoor hebt

gegeven om, aan het begin van

dit nieuwe jaar hier in de

Bergkerk, elkaar te ontmoeten en

een ieder een voorspoedig en

gezond 201 4 te wensen. Voor mij

de taak, in navolging van onze

onvolprezen ex interim voorzitter

Aad Vellekoop, om het een en

ander de revue te laten passeren

van hetgeen we afgelopen jaar

als koor hebben meegemaakt en

alvast het programma van dit jaar

te ontvouwen.

Terugblik
Het jaar 201 3 heeft goede

klanken maar ook wat minder

goede klanken voortgebracht.

Zoals gebruikel i jk begonnen we

het jaar met het repeteren van de

muziekstukken die we ti jdens het

voorjaarsconcert zouden gaan

zingen. Daar tussendoor mochten

we op zondag 1 7 februari ook

nog meewerken aan een

kerkdienst in de Pelgrimskerk in

Zoetermeer.

Het voorjaarsconcert was, zoals

in 201 2, opnieuw in de

Kloosterkerk. En hoewel de

lentewarmte nog op zich l iet

wachten wist ons optreden

samen met Aylin Sezer evenwel

het hart van de vele bezoekers

met voorjaarsklanken te

verwarmen. Zodoende kon het

thema 'Lente akkoord' op

vri jdagavond 26 apri l toch van

zich doen spreken.

In het kader 'Zingen voor

Ouderen' togen we op 1 5 mei

naar Verpleeg- en

verzorgingstehuis

Sammersbrug. En hoewel het de

bewoners daar goed heeft

gedaan, leek ons optreden daar

voor enkele koorleden echter

minder goed af te lopen. Dit

vanwege de warmte in een

ruimte die voor de aanwezige 90

mannen eigenl i jk te laag en te

klein was. Gelukkig bleek

achteraf de opgelopen schade

aan de gesteldheid mee te

vallen.

Tijdens de slotrepetitie in juni

kregen we er 't afgelopen jaar

voor het eerst mee te maken. De

geluidsinstal latie l iet 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

had gedaan. Vandaar moest er

zowel een nieuwe

handmicrofoon als een

draagmicrofoon aangeschaft

worden. Hierdoor kon ook Aldert

zi jn geplande toelichting op de uit

te voeren liederen niet geven.

Niettemin was het voor het

publiek een goed concert. Die

avond namen we ook 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.

Na de zomervakantie kwamen we

eind augustus weer bijeen voor

de wekeli jkse repetities in de

Bergkerk. De koorreis naar Berl i jn

lag in het verschiet. Die reis is

voor de meeste koorleden het

hoogtepunt van het afgelopen

jaar geworden. En hoewel ik er

niet bi j ben geweest las ik in het

verslag van Jan de Gier dat het,

mede door onze medewerking,

een mooie dienst in de Martin

Lutherkirche is geweest en dat

het optreden in de Kaiser-

Wilhelm- Gedächtenis- Kirche als

indrukwekkend is ervaren. Daarbij

was ook de reis, het verbl i jf daar

en het randgebeuren prima

verzorgd. Vandaar voor dit al les

een grote pluim aan het adres

van organisator John Trommel en

zijn assistent Chiel Bakker.

Vervolgens begon het

kerstrepertoire weer al le
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aandacht te vragen. Naast al

eerder gezongen stukken ook

een aantal nieuwe waaronder het

Halleluja uit de Messiah van G.F.

Händel. Al gauw werd me verteld

dat ook ti jdens de periode van

Aad van der Hoeven dit werk

diverse keren op het programma

had gestaan maar nooit was

uitgevoerd. Wel ditmaal moest en

zou het er van komen.

Maar voor het zover was waren

er nog twee andere activiteiten.

En wel op zondag 22 september

de medewerking aan een dienst

in Spijkenisse. Door

verkeersdrukte onderweg

moesten enkele koorleden

verstek laten gaan en konden

onze dirigent, organist en andere

koorleden maar net op ti jd

aanwezig zi jn. Het was niettemin

een goed optreden, al leen

jammer dat er maar zo weinig

kerkgangers op af gekomen

waren. Bij de medewerking aan

de dienst op zondag 6 oktober in

Maassluis wel een bomvolle kerk

en ondanks dat de opstel l ing van

ons koor niet ideaal was hebben

we er fi jn gezongen. Tevens

hebben we nog vanwege het

overl i jden van koorl id Jaap Roest,

op verzoek van de famil ie, vri jdag

1 november medewerking

verleend aan zijn afscheidsdienst

en dat heeft de nabestaanden

goed gedaan.

Tenslotte dan nog het

kerstconcert op zaterdag 21

december in de Grote Kerk in

Den Haag. Wat het hoogtepunt

van het jaar had moeten zijn werd

onverwacht door een aantal

storingen en onvolkomenheden

ontsierd. De verstopte toi letten,

het onwel worden van een paar

bezoekers voor de pauze, het

niveau van het Haags

Matrozenkoor en een microfoon

die qua volume totaal

ontoereikend was. En hoewel de

begeleiding door pianist Frank den

Herder, organist Aarnoud de Groen

en de leden van het Holland

Symfonie orkest uitstekend was en

ook ons zingen geslaagd mocht

heten, bl i jven die negatieve

aspecten toch hangen bij het

publiek.

Maar is er ook reden tot

dankbaarheid. Zoals voor de

sponsoren die de chrysanten en

kerststukjes hebben geleverd en

de inzet van Jojan en Coby van

Dop, Wilma van Geest en Dick van

der Knijff die de bloemstukken en

de kerstversiering in de Grote Kerk

hebben verzorgd. Daarnaast veel

waardering voor de activiteiten die

de PR-commissie afgelopen jaar

hebben ontplooid en zeker

verdient de inzet van de

bestuursleden alle lof. In 't

bi jzonder noem ik daarbij het werk

dat door onze secretaris Arie Mos

is verricht, die helaas vanwege zijn

gesteldheid dit werk moet

neerleggen. We zijn bl i j dat Aad

Vellekoop voorlopig bereid is om

die taak op zich te nemen. En

tenslotte noem ik onze dirigent

Aldert Fuldner die ons weer op

voortreffel i jke wijze heeft geleid.

Enkele
wetenswaardigheden.
In 201 3 waren er 6 jubilarissen.

Aad Vellekoop was 1 2½ jaar l id

evenals Piet Mulder, Frans

Andeweg, Arie Mos en Har

Brauckman en Jan Koene was dat

25 jaar.

Aangaande het ledental valt te

melden dat we op 1 januari 201 3

begonnen met 1 29 leden. In de

loop van het jaar kwamen daar 8

leden bij , maar raakten we er ook

weer 3 kwijt, waardoor we op 31

december met 1 34 leden

eindigden. Inmiddels is dit getal

echter weer achterhaald omdat 5

leden van ons koor vanwege hun

gesteldheid per 1 januari 201 4 hun

lidmaatschap hebben opgezegd.

Aldus beginnen we ook dit jaar

weer met 1 29 leden.

Werving
Gezien de gemiddelde leefti jd

van ons koor is het daarom

ook dit jaar weer van groot

belang dat een ieder zich

persoonli jk inzet om nieuwe

leden te werven. Immers dat

bl i jkt nog steeds de beste

manier om mannen over de

streep te trekken. Daarnaast

zal er in september uiteraard

weer open huis zi jn en zal ook

de PR commissie via de

media daaraan een steentje

bijdragen. Vooral is er

behoefte aan 1 e tenoren en 2e

bassen, maar daarnaast is

natuurl i jk elke man met een

welluidende stem van harte

welkom.

Aandachtspunten
Voor we naar het programma

van 201 4 gaan nog een paar

punten van aandacht. Het

eerste punt gaat over het

gebed aan het begin van de

repetitieavonden en is twee

jaar terug al een keer aan de

orde geweest op de

ledenvergadering, Toch vraag

ik u daar nog eens over na te

wil len denken. We beginnen

onze repetities alti jd met een

geestel i jk l ied , een l ied tot eer

en pri js van God. En wanneer

we dat met ons hart zingen

dan is dat al tweemaal bidden.

Vandaar is bi j mij steeds meer

de vraag gaan ri jzen of we

naast zo'n l ied ook nog een

gebed moeten uitspreken.

Doen we dat omdat we

denken dat het de wil van God

is of doen we het al leen nog

ter wil le van mensen? Als

voorzitter is het mijn taak om

zo'n gebed uit te spreken,

maar dan moet het wel in al le

oprechtheid naar God toe
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kunnen gebeuren. Vandaar is het

voor mij van belang dat u daar,

voor de komende

ledenvergadering in maart, nog

eens uw gedachte over laat gaan.

Het tweede punt gaat over de

vacatures bij het bestuur die

binnenkort ontstaan. Die

vacatures betreffen het

secretariaat, de organisatie en

het muziekcommissariaat. Om

alles in goede banen te bli jven

leiden zijn er dus weer nieuwe

mensen nodig die de aftredende

bestuursleden wil len opvolgen.

We doen dan ook een dringend

beroep op u om een van deze

functies te gaan vervul len. Voor

inl ichtingen daarover kunt u bij de

bestuursleden terecht.

Vooruitblik
Tenslotte het programma van

komend jaar. Dit jaar geen

voorjaarsconcert omdat we op

zaterdag 1 5 maart meewerken

aan het concert van het Christel i jk

Nationaal Koor te Veenendaal.

Ook is er een aanvraag om op

zondag 27 apri l aan een

zangdienst in de Noorderkerk te

's-Gravenzande medewerking te

verlenen. Dan is er op

zaterdagmiddag 1 7 mei weer het

inloopconcert in de Schiedamse

Grote Kerk. In het kader 'Zingen

voor Ouderen' gaan we dit jaar

naar 'Bos en Duin' of de 'Eshoeve'

en dat op 4 juni. Na de vakantie is

er op 27 september samen met

het Nederlands Concert

Mannenkoor een benefietconcert

dat waarschijnl i jk in de

Elandstraatkerk te Den Haag zal

plaatsvinden. Zondagavond 1 2

oktober gaan we vervolgens naar

Scheveningen om mee te werken

aan een Dienst aan Zee in de

Opening
Jan opent de vergadering met het

lezen van Mattheus 7, vers 21

Ingekomen post
Ten behoeve van de P.R.-

commissie zal de handleiding

‘Sponsorwerving’ worden besteld.

Aldert wil graag ti jdens de

voorjaarsvakantie een weekje

weg. Het bestuur gunt hem dit

graag. Dus is er op 30 apri l geen

repetitie.

Uit Katwijk is een verzoek

ontvangen om mee te werken aan

een zomeravondzangdienst. Het

bestuur wil in principe hieraan

gehoor geven. Als data zijn de

(woensdag)avonden 11 of 1 8 juni

genoemd.

Ook uit Scheveningen is een

verzoek gekomen: meewerken

aan een Volkskerstzang op

(zaterdag) 1 3 december. Alvorens

daarover te beslissen zal John

Trommel eerst poolshoogte gaan

nemen over de mogeli jkheden om

het koor een goede opstel l ing te

geven.

BlazHoffski producties wil graag

een repetitie bi jwonen om te zien

en te horen of er bij de mannen

belangstel l ing is om – op

individuele basis - mee te werken

aan de vorming van een koor ten

behoeve van een t.v.-productie.

Er zal eerst aanvullende

informatie worden gevraagd

alvorens hierover te beslissen.

Evaluatie
In deze eerste vergadering in het

nieuwe jaar werd nog eens

teruggekeken op het

Kerstconcert.

Duidel i jk was dat de

medewerking van het Haags

Matrozenkoor geen onverdeeld

succes was. Het geluid was ook

niet optimaal. Dan nog de pech

dat de toi letten buiten gebruik

waren en dat er 2 bezoekers

onwel werden. Kortom een wat

rommelige avond. Vanuit het

Bethelkerk en daarna weer ons

Kerstconcert op zaterdag 20

december in de Grote Kerk in

Den Haag.

Beste wensen
Al met al belooft het weer een

fi jn en actief koorjaar te worden.

Maar dat kan alleen als al le

koorleden zich enthousiast

bl i jven inzetten voor ons CRM.

Samen met onze uitstekende

dirigent Aldert Fuldner kijken we

daarom weer met bl i jdschap uit

naar een positieve toekomst

waarin vriendschap en

zangplezier hoogti j zul len vieren.

Namens het bestuur wens ik

jul l ie en allen die je dierbaar zijn

dan ook alle goeds en

gezondheid toe en bovenal

Gods zegen.

bestuur is met beiden contact

opgenomen, hetgeen erg werd

gewaardeerd. Toch is het

komende concert weer in de

Grote Kerk, want het bl i jft toch

een pracht locatie.

De nieuwjaarsreceptie werd

goed bezocht en het was in de

grote zaal beneden erg gezell ig.

Kort werd teruggekeken op de

medewerking aan de rouwdienst

van Harry Hamerslag op 1 0

januari j . l . Er waren 48

koorleden aanwezig. Op het

orgel speelde onze vaste

organist Aarnoud de Groen. Het

werd een goede dienst,

waarover Aldert zeer te spreken

was. Ook de famil ie was zeer

content met onze aanwezigheid.

Concertagenda
Als eerste staat op de agenda

het concert in Veenendaal op 1 5

maart a.s. Er gaan 2 bussen

naar Veenendaal die beiden

vanaf de Bergkerk vertrekken
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Beste Koorvrienden,

Uit het mutatie-overzicht elders in deze nieuwsbrief

bl i jkt dat per 1 januari j l . 8 leden hun lidmaatschap

hebben opgezegd. Chris de Jong was al jaren niet

meer in de gelegenheid de repetities bij te wonen,

maar bleef l id en betaalde trouw zijn contributie.

Dat hi j na al die jaren nu besloten heeft zi jn

l idmaatschap te beëindigen is begri jpel i jk. De

andere leden die bedankten, hebben. - op Hans

Torn en Karel Verschoor na - tot het laatst

meegezongen. Het kerstconcert betekende voor

hen de finale. Enkelen van hen hadden al ruim

voor de Kerst aangegeven dat zi j hun

l idmaatschap per 1 januari wilden beëindigen, van

anderen hoorden we dit pas na het Kerstconcert.

Ongetwijfeld hebben allen een goede reden gehad

om het l idmaatschap op te zeggen. Het bestuur

respecteert dan ook hun besluit en heeft dit hen

ook laten weten. Toch zou het bestuur het op pri js

hebben gesteld als de betrokkenen, voordat zi j hun

opzeggingsbrief verstuurden, met het bestuur

contact hadden opgenomen om hun voornemen te

bespreken. Well icht was er dan een andere

beslissing uit de bus gekomen.

De moraal van dit verhaal: overweegt u om uw

lidmaatschap om welke reden dan ook op te

zeggen, neem dan eerst contact op met het

bestuur om de reden van uw voornemen toe te

l ichten.

Misschien kunnen we u dan alsnog voor het

C.R.M. behouden.

om 1 5.1 5 uur. De bijdrage van de

leden wordt vastgesteld op €

6,50 , inclusief koffie na de

repetitie.

Ten behoeve van het concert met

het Nederlands Concert

Mannenkoor op 27 september

a.s. hebben John en Aad een

vergadering bijgewoond ten

huize van Martien Schmidt.

Over de invul l ing van het

Kerstconcert heeft Aldert een

zeker idee. Met hem zal nog

worden overlegd over de

gewenste bezetting van koren,

begeleiding etc. en het

kostenplaatje.

De verzoeken om mee te werken

aan een dienst in de Oude Kerk

in Voorburg en in de Noorderkerk

in ’s-Gravenzande kunnen helaas

niet worden gehonoreerd. In

plaats daarvan zal er in de

Noorderkerk een

Voorjaarsconcert worden

gegeven op 23 mei.

De data en locaties van de

verschil lende

concerten/medewerkingen vindt u

in de 'concertagenda' elders in

de nieuwsbrief.

Bestuurssamenstelling
Tijdens de komende A.L.V. zul len

enkele bestuursleden aftreden.

De voorzitter zal met mogeli jke

kandidaten individueel praten

over hun wensen en voorkeuren.

P.R.
De website is nog steeds niet "up

to date". Er staan te veel

gedateerde zaken op. Het

bestuur wil nu "doorpakken" en

spoedig tot een oplossing

komen. Dat zal gebeuren in

overleg met de P.R.-commissie

en de webbeheerder.

Diversen
In het kader van ‘Zingen voor

Ouderen ‘ is ‘Bosch en Duin’ als

definitieve lokatie gekozen. Het

optreden is verschoven naar een

woensdag in oktober.

De slotrepetitie is dit jaar

vastgesteld op 25 juni. Na de

vakantie beginnen we weer op

27 augustus. U kunt deze data

alvast in uw agenda noteren.

In de nieuwsbrief van november 201 3 (jaargang 61 , nr 8) werd door penningmeester Gert Jan

medegedeeld dat er per 1 januari 201 4 een nieuwe regel geldt met betrekking tot het geven van een

vri jwil l ige jaarl i jkse vaste bijdrage aan een vereniging. Gert Jan geeft hierop een toelichting (red.).

Schenkingen en inkomstenbelasting
Een donatie aan CRM Christel i jk Residentie Mannenkoor is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de aftrek is afhankeli jk van uw inkomen en van de

samenstel l ing van uw inkomen. Schenkingen komen voor aftrek in aanmerking als zi j tezamen meer

dan 1% (drempel) en ten hoogste 1 0% (maximum) van het verzamelinkomen bedragen, zonder

rekening te houden met de persoonsgebonden aftrek. Schenkingen van een fiscaal partner worden

samengevoegd. De drempel en het maximum wordt in dit geval bepaald door uw beider inkomen.
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Periodieke gift
Een schenking kan ook worden gedaan in de vorm van een periodieke gift. Indien deze gift voldoet aan

alle eisen die de inkomstenbelasting stelt, is deze gift vol ledig aftrekbaar. Er geldt dus geen drempel of

maximum, waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift meestal groter is dan van een

eenmalige schenking.

Vereisten
De periodieke gift behoeft sinds 1 januari 201 4 niet meer te worden vastgelegd in een notariële akte.

Volstaan kan worden met het invul len van een door de Belastingdienst ontworpen standaardformulier.

Dit formulier dient door de schenker en de begiftigde te worden ondertekend. Er dient minimaal vi jf jaar

achtereen, tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag te worden betaald. Door ondertekening van

bovengenoemd formulier gaat u deze verpl ichting aan. Door ti jdsverloop of door voorti jdig overl i jden

van de schenker eindigt de verpl ichting tot betal ing. Tevens eindigt de verpl ichting tot betal ing bij

fai l l issement van de begiftigde danwel bi j verl ies van de status van Algemeen Nut Beoogde Instel l ing,

danwel een vereniging met minimaal 25 leden en een culturele doelstel l ing. Indien voor onbepaalde ti jd

wordt geschonken is de verpl ichting niet opzegbaar en eindigt deze pas bij overl i jden van de schenker,

tenzij door de schenker in bovengenoemd formulier is aangegeven dat hi j zich het recht voorbehoudt

de schenking na verloop van vijf jaarl i jkse termijnen te beëindigen. De jaarl i jkse schenking is, nadat

bovengenoemd formulier is getekend, in beginsel geheel aftrekbaar in het jaar waarin de betal ing wordt

gedaan.

Op vri jdag 1 0 januari j . l . is 2e

tenor Harry Hamerslag op de

leefti jd van 74 jaar overleden.

Hij was al geruime ti jd ziek en

verbleef de laatste weken van

zijn leven in Hospice De

Margriet in Vlaardingen. Zijn

laatste repetitie die hi j

bi jwoonde was in oktober 201 2. Op 1 9 juni 201 3

bezocht hi j nog samen met zijn vrouw als

toeschouwer de slotrepetitie van het CRM. Het

slotl ied "Dank sei dir Herr" kwam hij nog

meezingen temidden van zijn koor hetgeen hem

heel goed maar emotioneel ook heel veel deed.

Nadat Harry in Vlaardingen vele jaren had

gezongen bij het koor "Progeza" is hi j op 4

november 1 998 als l id van het C.R.M.

geïnstal leerd, zodat hi j in mei 2011 het insigne

ontving voor zijn 1 2½ jarig l idmaatschap. In al die

jaren kwam hij wekeli jks uit Schiedam, vaak

samen met de andere Schiedammers in ons koor.

De laatste jaren was hij parti jcoördinator en zorgde

hij ervoor dat de 2e tenoren de nieuwe muziek

kregen uitgereikt.

In augustus 201 3 mocht hi j samen met zijn vrouw,

kinderen en kleinkinderen nog zijn 50-jarig

huweli jksfeest vieren. Op zondag 5 januari 201 4

werden zij verbl i jd met de geboorte van

kleindochter "Wende" die hi j nog in zi jn armen

mocht sluiten. De liturgie van de afscheidsdienst

geeft daar bl i jk van. Deze indrukwekkende dienst

vond plaats op 1 6 januari in kerkgebouw "De Ark"

te Schiedam en werd door ca. 50 CRM-ers

opgeluisterd met hun zang waarbij wederom een

wens van Harry in vervul l ing ging.

Moge hij rusten in Gods genade.

Bestuur C.R.M.

Geachte heer Gallast,

Tijdens het ziek zijn van Harry hebben we zeer

veel steun mogen ontvangen van veel koorleden,

in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, kaarten

en brieven. Dit heeft veel voor ons betekend.

Langs deze weg wil ik u, de koorleden, dirigent

en organist, ook hartelijk danken voor de

waardevolle bijdrage aan de dienst van Woord en

gebed bij de begrafenis van Harry.

Het was voor ons als familie ontroerend en

troostend de liederen te horen waar hij zo van

hield. Ook was de koorzang een geweldige

ondersteuning voor de zang van de overige

aanwezigen in de dienst.

Door uw bijdrage is de dienst geworden zoals

Harry dit gewenst zou hebben.

Hartelijk dank, ook namens kinderen en

kleinkinderen.

Anneke HamerslagPenning
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Ik wil me even voorstel len.

Mijn naam is Theo Stevens, ik ben 62 jaar en heb een eigen bedri jf in ARBO

opleidingen.

Nadat ik jaren als EHBOer van het Rode Kruis, de concerten van het CRM

bezocht heb ben ik het CRM gaan sponsoren.

Tijdens de Berl i jn reis hebben enkele koorleden me overgehaald om mee te

zingen en me uitgenodigd om een repetitie avond mee te maken.

Dat heb ik beloofd, op de avond kreeg ik geli jk een muziekmap en was

”verkocht”.

Na het stemmen ben ik ingedeeld bij de 2e bassen .

Wat is het heerl i jk om met zo’n grote groep mannen te zingen. Het is een cliché

maar ik had het veel eerder moeten doen. Ik zie het als een ontspanning naast een drukke baan.

Ik hoop dat ik nog lang met jul l ie mee kan doen.

Aan : Chiel Bakker

Onderwerp: Re: Stühle in der Kirche

Sehr geehrter Chiel Bakker,

nun endlich ist es so weit, wir haben die Stühle geliefert bekommen und die Schilder sind auch schon

angebracht. Zu Weihnachten haben wir schon drauf gesessen.

Vielen herzl ichen Dank noch einmal! Das war wunderbar von Ihnen.

Im Anhang finden sie die Fotos. Wir danken allen Spendern!

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Jahreswechsel und ein gesegnetes 201 4!

Mit herzl ichem Gruß,

Anja Siebert-Bright
__________________________

Pfarrerin Anja SiebertBright

Martin Luther Kirche

Fuldastr. 50

12045 Berlin  Neukölln

Anja.Siebert@martinlutherneukoelln.de

Te koop:
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(NOSTALGIE)

De meeste van u kennen de

entertainer en presentator Chiel

Montagne nog wel.

TROS TV, Op volle toeren! Bij

hem in het programma mochten

wij als CRM zingen.

Dus wij in de Pasteurbus!

We zongen: "Er is nog liefde"

gecomponeerd door Hans van

Hemert (de zoon van regisseur

Wil ly van Hemert).

In de studio stonden we

opgesteld rondom en trapsgewijs

bi j een Hollandse molen.

Dartelende mooie meisjes vlogen

voorbij op de dansvloer voor iets

meer dan honderd mannen van

het Christel i jk Residentie

Mannenkoor.

Anne Posthumus had er voor

gezorgd dat wij voor de TROS

een liedje mochten zingen met de

soliste Ciska Peters. Dat was wat

voor een koor van Psalmen,

Gezangen en Geestel i jke

l iederen. Het was in de jaren eind

zeventig. Het was een waagstuk

in onze kringen. Dat moest je

eigenl i jk toch maar aan andere

koren overlaten. Veel kwaad kon

het niet, dus, vooruit dan maar.

Het l iedje was heel mooi en de

tekst was ook niks mis mee.

De paar dames, schaars

gekleed springende naast en

door het in het zwart geklede

mannenkoor was van iets

andere koek.

Maar we vonden het best wel

leuk daar rond die molen van

Chiel!

Er was een EP - plaatje gemaakt

en dat konden we mooi

promoten. Ongeveer 1 mil joen

kijkers trok het programma. Er

waren toen nog maar twee

zenders. Enkele dagen daarna

gingen we weer opstap met drie

Pasteur bussen naar

Ketelhaven. Het l iedje werd daar

ook opgenomen maar dan voor

de KRO TV. Het was een "hit"

(dachten wij).

Op een soort planken pier

mochten wij ons opstel len in

lange ri jen. Dat was mooi voor

het TV beeld. We zongen

playback. De luidsprekers aan

de overkant deden de rest. Dus

echt zingen was er niet bi j maar

kl inken deed het wel over het

Ketelmeer. Louis Neefs

presenteerde het programma.

De naam ben ik even kwijt.

Maar goed, dat waren dus de

opnamen en wij van het CRM

zagen de verkoop al prima

lopen. Reclame voor het koor.

Populaire l iedjes, dat was me

wat.

Helaas, twee ritten met 1 50

zangers (enkele leden lieten

verstek gaan, ze wilden l iever

niet voor de KRO en TROS

zingen op TV).

Ja zo waren de ti jden, nietwaar?

Lekkere koffie met een broodje

en twee gezell ige uitjes maar

geen plaatje, helaas !

Wat was het geval, ik weet het

niet helemaal meer, maar de

maker Hans van Hemert kreeg

ergens ruzie over wat betrof de

opname.

Het plaatje werd meteen

gecanceld.

Het is nooit uitgegeven en, men

zegt het, slechts 1 x gedraaid

voor de radio. Dikke pech!

Maar er zi jn ergere dingen in het

leven.

Tot de volgende keer.

HET VRIJE TIJDS KOOR (VTK) IS OP ZOEK NAAR MANNEN.

Misschien nog ver weg, maar dichterbij dan U denkt: het VTK wil met Kerstmis (201 4) het Weihnachts

Oratorium van Müller uitvoeren.

Voor een goede stemverhouding zijn we op zoek naar enkele mannen (l iefst baritons en bassen, maar

tenoren zijn evengoed welkom) die ons mee wil len helpen dit Oratorium uit te voeren.

Liefhebbers kunnen zich mij melden bij ondergetekende of direct bi j het VTK:

vri jeti jdskoor@gmail .com.

Gedurende het jaar treedt het VTK op in rust- en verzorgingstehuizen. Het zou heel mooi zi jn als men

ons hierbi j óók zou wil len assisteren!

Alvast bedankt voor Uw belangstel l ing.

Vriendeli jke groet,

Mari jn van Gool. (CRM-T2)

M.A. van Gool, mailto: m.van.gool@hccnet.nl
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Jan Koene ( t 1 )

Hans Torn ( t 1 )

Kees van den Akker ( b 1 )

Chris de Jong ( b 2)

Rob Teunisse ( b 2)

Karel Verschoor ( b 2)

Wim van der Wel ( b 2)

Ben Boers (b 2)

Harry Hamerslag

1 5-03: Meewerken aan het concert van het Christel i jk Nationaal Koor te Veenendaal.

1 7-05: Inloopconcert in de Schiedamse Grote Kerk

23-05: CRM Voorjaarsconcert in de Noorderkerk in 's-Gravenzande

27-09: Benefietconcert samen met het Nederlands Concert Mannenkoor

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

20-1 2: Kerstconcert Grote Kerk Den Haag




