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I n d i t n u m m er

• Van de redactie
• Van de bestuurstafel
- Notulen bestuursvergadering dd.30-04-201 5

Beste allemaal, deze maand de laatste
nieuwsbrief voor de vakantie. Na de vakantie
gaan we rubriek "In de schijnwerper..." weer

- Notulen bestuursvergadering dd.28-05-201 5
• Het Vredesconcert, door PeterWillemsen
• Agenda

nieuw leven inblazen. Iedereen een goede vakantie
gewenst.
Veel leesplezier.

09-09-201 5: Zomeravondzangdienst in Katwijk.
1 6-1 2-201 5: Concert in Kerstsfeer Grote Kerk
De voorzitter opent de vergadering met het
Maassluis.
lezen van Daniël 3, verzen 25 t/m 27, geeft
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de H.Antonius Abt kerk
daarop zijn toelichting en gaat voor in gebed.
op Scheveningen: besloten wordt een zgn. AllenIngekomen post
orgel te huren. Verder zullen een soliste en 8 musici
Van CultuurSchakel is bericht ontvangen m.b.t. hun medewerking verlenen.
de definitieve toekenning van de subsidie voor 24-1 2-201 5: Medewerking Kerstnachtdienst Nieuwe
het Kerstconcert 201 4. Deze bedraagt € 5.628,-- Kerk Delft.
Van Aad Verschoor (2e tenor) is bericht
Financiën
ontvangen dat hij zijn lidmaatschap (voorlopig)
De aanvraag voor de subsidie voor het Kerstconcert
opzegt.
201 5 moet eind juni zijn ingediend. Gertjan zal een
De Stichting Grote Kerk heeft besloten het
aanvankelijk opgelegde boetebedrag van ruim € begroting opstellen en die ter plekke bij
CultuurSchakel gaan bespreken.
2700,-- te verminderen tot € 1 360,---. Een
succes voor de penningmeester.
Website
Besloten wordt om met Arjo te overleggen over een
(Concert)agenda
eventuele 2e webmaster die, bij eventuele
09-05-201 5: Vierkoren bevrijdingsconcert: de
onverhoopte verhindering van Arjo, ook wijzigingen
laatste punten van aandacht worden
doorgenomen. De circulaire voor de leden wordt op de site kan aanbrengen.
nagelopen en waar nodig aangepast zodat deze Diversen
aan de leden kan worden verzonden. Er zijn 306 John presenteert een plan om in september 201 6
kaarten verkocht en er zijn 2 VIP-tafels
een 4-daagse koorreis te maken naar Thűringen,
gereserveerd.
met standplaats Weimar. De leden zullen in de
30-05-201 5: Inloopconcert Grote Kerk
maand mei een brief met informatie ontvangen met
Schiedam:.
de vraag of zij al dan niet meegaan.
24-06-201 5: Slotrepetitie: aan deze avond
zullen Aarnoud de Groen en Ellen van Beek
meewerken.
Opening
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Opening

De voorzitter opent de
vergadering met het lezen van
Handelingen 2, verzen 1 t/m 4,
geeft daarop zijn toelichting en
gaat voor in gebed.
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Ingekomen post
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www.crmmannenkoor.nl

was het ongetwijfeld een
hoogtepunt. Helaas was het,
ondanks een uitverkochte hal,
financiëel minder geslaagd.
Hoewel de definitieve afrekening
nog niet binnen is, moet voor
C.R.M. rekening worden
gehouden met een tekort van €
3.500,--.

Wendy Krikke heeft het bestuur
uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij haar (zang) examen op 22 juni (Concert)agenda
30-05-201 5: Inloopconcert Grote
a.s. Bekeken zal worden welk
bestuurslid daarbij aanwezig zal Kerk Schiedam: er hebben zich
85 mannen aangemeld..
zijn.
Er zijn berichten ontvangen van 24-06-201 5: Slotrepetitie: aan
het overlijden van 3 oud-leden, deze avond zullen Aarnoud de
namelijk Broer van den Bosch, Groen en Ellen van Beek
meewerken. Om de
Gerrit Bergshoeff en Lex
Verhage. Naar aanleiding hiervan koffievoorziening in de pauze
wordt besloten om voortaan bij wat sneller te laten verlopen
het overlijden van een lid (los van wordt besloten om de prijs op €
1 ,-- te houden. CRM zal het
het eventueel als koor
meewerken aan de uitvaartdienst) verschil bijpassen
een bloemstuk te bezorgen t.w.v. 09-09-201 5:
€ 25,--. Is een oud-lid overleden Zomeravondzangdienst in
dan zal, als een rouwkaart wordt Katwijk.
ontvangen een condoleancekaart 1 6-1 2-201 5: Concert in
Kerstsfeer Grote Kerk Maassluis.
worden gezonden.
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de
Evaluatie
H.Antonius Abt kerk op
Nog even werd teruggekeken op Scheveningen.
het Bevrijdingsconcert, Aldert
24-1 2-201 5: Medewerking
heeft daar op de repetitie al het Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk
nodige over gezegd. Muzikaal
Delft.
IJzersterk 70 jarig bevrijdingsconcert.
Vier koren heeft onze dirigent Aldert Fuldner.
Chr. Mannenkoor Jubilate uit Katwijk, Chr.
Mannenkoor de Lofstem uit Broek op Langendijk,
Chr. gemengd koor Songs for You uit Beverwijk en
het Chr. Residentie Mannenkoor uit Den Haag.
Als deze koren met elkaar gaan zingen dirigeert
hij een half dorp.
Ongeveer 450 mensen had hij onder zijn hoede.
Het Vier-Koren 70 jarig Bevrijdingsconcert werd
op zaterdag 9 mei j.l. een belevenis in de grote
veilinghal van Flora Rijnsburg.
The Armed Man van componist Karl Jenkins werd
uitgevoerd.
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Financiën

De begroting voor het
Kerstconcert wordt besproken en
vastgesteld. De toegangsprijs
gaat € 1 8,-- bedragen, zowel voor
65 +- ers, als voor bezoekers
jonger dan 65.
Ook van de bijgestelde begroting
voor 201 5 wordt kennisgenomen.
P.R.

Op 1 0 juni zullen Jan en Chiel
weer een periodiek overleg
hebben met de mannen die de
P.R. behartigen.
Chiel en Cees hebben binnenkort
een gesprek met de webmaster
over de mogelijkheid om zelf ook
wijzigingen op de site te kunnen
aanbrengen.
Diversen

- John meldt dat er ruim 90
aanmeldingen van koorleden zijn
voor de koorreis in september
201 6, zodat er een optie op het
hotel kan worden genomen.
- In beginsel zal er in 201 6 weer
een voorjaarsconcert worden
gegeven. Als voorlopige datum
wordt 30 april genoteerd.

Een ijzersterke moderne Mis van 1 uur en twaalf
minuten werd zeer indrukwekkend ten gehore
gebracht met Ellen van Beek, sopraan en het
Holland Symfonie Orkest.
Waar alle koorleden precies stonden op het grote
podium ben ik niet achter gekomen.
Geen witte Jubilate jasjes uit Katwijk, geen
herkenbare mappen, trouwens goed naar beneden
gehouden.
Alleen het koor uit Beverwijk was zichtbaar
aanwezig vanwege de dames.
Er stond daar een EENHEID van koorleden
VREDIG bij elkaar.
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De vijftienhonderd kelen van het publiek moesten
Eigenlijk zat dit concert vol met emoties.
Vooral de film die boven het podium te zien was nodig gesmeerd worden: pauze, de koffie stond
klaar!
kwam al direkt indrukwekkend over op de
aanwezigen.
Ja en dan het tweede gedeelte na die pauze.
Een heel ander programma: Een bescheiden feest
na alle ellende. Het Cantate van onze dirigent
sprong er bovenuit.
Vera Lynn stukken moesten er natuurlijk ook bij en
het onmisbare Dank sei Dir Herr.
Allemaal luid en duidelijk, zelfs Battle Hymn of the
Replublic (Glorie, halleluja) en het heel
toepasselijke lied: " Vrede" met vier koren gebracht
in de Flora hal te Rijnsburg.
Prachtig synchroon liepen de soldaten mee met Het concert werd besloten met twee coupletten van
de zangers.
het Wilhelmus. Bedankt Ellen van Beek voor de
Dit muziekstuk doe je niet zomaar even. Nee,
mooie liederen en het
emotionele momenten, zoals
Holland Symfonie Orkest
kanonslagen en bomuitbarstingen en dan
voor de geweldige
de beelden daarbij: geen oog bleef
begeleiding.
droog!!
Ja, het klinkt nu wel heel
De 1 500 aanwezigen, waaronder
erg optimistisch.
ondergetekende, schrokken zich
Is er dan niets misgegaan
wezenloos toen letterlijk en figuurlijk de
of de eind S uitgesproken
Twin Towers geraakt werden door twee
na het vele malen
vliegtuigen. Het slagwerk pastte geweldig
gehoorde woordje
bij dit moment.
Sanctus?
Het moet gezegd worden: wat ging Aldert
Nee, ik heb het niet
goed om met de gespeelde paniek die
gehoord!!.
Alle
koren:
PROFICIAT!
daarop volgde.
Vanuit zijn tenen en steeds meer en voller klonk Aldert en Ellen verlieten na het applaus de zaal al
er paniek (heel mooi, klinkt gek!) uit de richting lopende richting uitgang de VREDE tegemoet!
van" Beverwijk", als we het goed
gehoord hebben.
Lof aan de dirigent, echtwaar !
Toen werd het stil, doodstil.
Peter Willemse
Seconden lang. Bijna werd er
CRM
geen adem gehaald.
Het val aan! Val aan! was
afgelopen.
Natuurlijk kan ik hier niet alles
beschrijven b.v. het Benedictus
is te mooi om waar te zijn .
2015
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24-06: Slotrepetitie
09-09: Zomeravondzang Oude Kerk Katwijk
1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk Maassluis.
1 8-1 2: CRM Kerstconcert H. Antonius Abt Kerk Scheveningen
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk, Delft
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