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I n d i t n u m m er

• Van de redactie
• Van de bestuurstafel
- Notulen bestuursvergadering dd.29-1 0-201 5

•
•
•
•

De wandelstok en het CRM door Peter Willemse
Het grote gedenkmozaïek door Jan Plugge
In Memoriam Teun Rikkoert
Agenda

Beste allemaal, hier de op één na laatste nieuwsbrief van 201 5. In deze uitgave weer het nieuws
vanaf de bestuurstafel. Ook weer een column van Peter Willemse. Jan Plugge heeft een vervolg op
de vorige column van Peter over de H. Antonius Abt kerk. Ook een in Memoriam voor Teun Rikkoert,
die op 1 7 oktober j.l. is overleden.

Opening

De voorzitter opent de vergadering met gebed.

Financiën

De definitieve afrekening van het Bevrijdingsconcert
is ontvangen. Hoewel de totale kosten slechts
Ingekomen post
€ 200 boven de begroting lagen, was het tekort toch
Verzoek van de Grote Kerk Schiedam om ook in
groter dan geraamd omdat verwachte subsidies niet
201 6 een inloopconcert te verzorgen. Het
werden ontvangen. Daardoor bedroeg het tekort
bestuur is akkoord. De Grote Kerk heeft 7 mei
ruim € 1 5.000,--, te verdelen over de 4 koren.
als voorkeursdatum genoemd. Omdat dit in de
mei-vakantie valt wordt mogelijk uitgeweken
P.R.
naar een latere datum.
Met Huub van der Meer en Nico Bozuwa is onder
meer gesproken over de P.R.-activiteiten ten
(Concert)agenda
behoeve van ons kerstconcert. Ook is facebook ter
1 6-1 2-201 5: Concert in Kerstsfeer Grote Kerk
sprake gekomen. Geprobeerd zal worden deze
Maassluis: aanvang 20.00 uur. Het concert
nieuw leven in te blazen.
duurt ca. 5 kwartier zonder pauze. Voor alle
duidelijkheid: het is een concert waarvoor
Diversen
toegang moet worden betaald en dus geen
- koorreis: een volgend overleg met MCT staat
zangavond met vrije toegang.
gepland daags na deze vergadering. Zodra meer
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de H.Antonius Abt bekend is over het programma zal dit bekend
kerk op Scheveningen. Aanvang 20.00 uur. Het worden gemaakt.
draaiboek wordt doorgenomen en waar nodig
- 90-jarig jubileum in 201 7: De jubileumcommissie,
aangepast. Voor of na de repetitie zal een
bestaande uit Berend Hollaar, Wim van der Sloot,
nieuwe koorfoto worden gemaakt.
John Trommel jr. en de bestuursleden Chiel Bakker
24-1 2-201 5: Medewerking Kerstnachtdienst
en John Trommel komt in november voor het eerst
Oude Kerk Delft: aanvang eveneens 20.00 uur. bijeen.
Over de medewerking aan de Dienst aan Zee in - bloemstuk bij utvaart koorlid: het hiervoor
februari 201 6 is besloten ditmaal geen
beschikbare bedrag wordt bepaald op € 50,--.
medewerking te verlenen.
Op 9 april 201 6 werken we mee aan het concert
van Alderts koor ‘De Lofstem’ in Broek op
Langendijk t.g.v. het 90-jarig bestaan van het
koor.
Het Voorjaarsconcert wordt gehouden op vrijdag
22 april 201 6 in de Oude Kerk te Naaldwijk.
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Het was in de jaren vijftig dat de wandelstok veel
wandelaars steun gaven bij het lopen.
Tegenwoordig zie je steeds meer Nordic Walking
stokken, moderner en ook niks mis mee.
Mijn vader had een ouderwetse wandelstok.
Geen zilveren knop er op, nee, gewoon een
burgerlijke nette stok. Daar liep hij mee naar o.a.
het Zuiderpark. Ik wandelde soms mee vanaf ons
woonhuis aan de Zuiderparklaan richting het
park. Ik denk dat ik achttien of negentien jaar
was.
Mijn vader was een nette heer, niet overdreven,
maar met een sigaar in zijn mond kwam hij de
halve wereld rond!
Ik had drie overgebleven kerkvoerpepermunten
op zak. Het was zondag en we waren die
morgen niet naar onze Valkenboskerk geweest.
Ik vroeg aan mijn vader waar we naar toe
gingen. Nou dat was niet zo moeilijk want die
wandelstok stuurde hem altijd in de richting van
het voetbalveld van RAVA. Ik had daar niets
mee, maar mijn vader wel. Hij ging nooit het veld
op want dat deden we niet op zondag, welnee,
we keken door de tussenruimtes van de bosjes
naar de heen en weer trappende voetballers. Als
we gejuich hoorden hadden wij het doelpunt
gemist want de bal ging er rechts in, terwijl wij
links stonden opgesteld. Mijn vader was tevreden
want hij had horen juichen bij een doelpunt van
RAVA.
Voor hem was dat als een soort parfum voor de
dames. Het rook naar meer.
We gingen verder door het Rosarium en volgden
de wandelstok trouw. We keuvelden over de zere
voeten in mijn sandalen en roken aan de gele en
rode rozen, waarvan de gele het wonnen. Op
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weg naar huis liepen we nog even bij de schapen
binnen in de kinderboerderij en dan langs de
Herweijer tuinen.
Daar had ik vroeger een schooltuintje met heel veel
rabarber, komkommers en bosjes radijs en de
familie heeft ervan genoten.
Pa liet de wandelstok nog eens draaien. Dat deden
de mannen in het Benoordenhout ook. Mijn vader
was altijd een beetje ijdel van aard en zag in dat
draaien wel wat.
Zondagmiddag in Den Haag. Om vijf uur gingen
mijn ouders naar de Valkenboskerk want daar was
op die middag een bijzondere dienst met het Chr.
Residentie Mannenkoor o.l.v. Jan van de Waart.
Mijn vader was toen lid van het koor maar zong niet
mee: last van een opkomende keelontsteking. De
wandelstok, uitgevonden in de negentiende eeuw,
ging ook mee naar die bijzondere zangdienst. Al
draaiende in de hand van mijn vader kwam de stok
in de kerk en werd weggezet in een hoekje in de
gang: parkeerplaats voor paraplu’s en
wandelstokken. Weet u wat ik graag deed: de stok
gebruiken als denkbeeldige tamboermaitre. Alleen
in de hoogte gooien was voor mij niet weggelegd.
Op 28-jarige leeftijd kreeg ik een echte
tamboermaitre stok omdat ik de leiding kreeg over
een drumband van de wandelsportvereniging
‘Steeds Voorwaarts’. We oefenden in de gymzaal
naast het Zuiderparkzwembad met 1 6
jongemannen. Na een paar maanden heb ik de
stok overgedragen aan een ander.
Zo zie je maar dat een wandelstok veel deed in de
jaren vijftig van de vorige eeuw.
Mijn vader is 97 jaar geworden en de wandelstok
nog veel ouder. Stokoud! en het CRM?
Bijna 90 jaar oud en nog springlevend.
Dus op naar de 90!
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Bij de bouw van de kerk (1 926/27) is in de absis het grootste glasmozaïek aangebracht, wat ten
noorden van de Alpen te vinden is. Dit zogenaamde glasmozaïek herinnert aan de twee choleraepidemieën die, in de eerst helft van de 1 9e eeuw ook onder de Scheveningse bevolking veel
slachtoffers eisten.
In het jaar 1 848 toen de epidemie het hoogtepunt had bereikt, werd in de parochie: ”Een vernieuwd
gebed om uitkomst ingesteld” waarvan af dien dag te Scheveningen alle zieken genazen en geen
sterfgevallen meer voorkwamen.
Deze wonderbare gebedsverhoring wordt uitgebeeld in het mozaïek. In twee zijvlakken staan
biddende in klederdracht afgebeelde Scheveningse vrouwen als symbool voor de gebedsverhoring.
Over de gehele breedte van het gedenkmozaïek is de volgende tekst aangebracht:
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Vertaald: ”Gedenk de wonderbaarlijke dingen die God onze Heer gedaan heeft”
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Aan het begin van het seizoen 2008/2009, in september 2008, meldden zich
3 personen in de Bergkerk die misschien wel lid van ons koor wilden worden.
Het waren Bart Roerdink, Piet Taal en Teun Rikkoert. Het koor waar zij lid
van waren, 'de Vereenigde Zangers', was namelijk opgeheven en zij waren
op zoek naar een ander koor. Het beviel hen blijkbaar goed, want gedrieën
werden zij op 1 oktober 2008 als lid geïnstalleerd.
Al snel waren zij ingeburgerd en na afloop van de repetities bleven zij altijd,
samen met nog enkele andere koorleden, beneden een biertje drinken.
Teun was vrijwel altijd op de repetities aanwezig, maar in de mooie maanden
verbleef hij ook wel op de camping in Delft. Ook bij de uitvoeringen en bij de
medewerkingen bij de uitvaart van een koorlid was hij vrijwel altijd present.
Zijn vrouw Lotte was vaak bij de concerten aanwezig om foto's te maken.
Tot vorig jaar een ernstige ziekte zich openbaarde. Hoewel hij verschillende behandelingen onderging,
kwam hij – als het maar even kon – toch naar de repetitie-avonden. In het eerste deel van dit jaar was
hij nog regelmatig aanwezig. Totdat het echt niet meer ging. De laatste avond voor de vakantie ws hij
voor het laatst aanwezig. Eind augustus belde Lotte mij met het bericht dat Teun niet meer naar de
repetities kon komen. Wel bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van het koor. Hij zou dan ook lid
blijven tot het einde van het jaar.
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Op zaterdag 1 7 oktober is hij in de leeftijd van 80 jaar overleden.
De bijeenkomst, voorafgaande aan de crematie, vond plaats op zaterdag 24 oktober. Tijdens deze
dienst werden, door Lotte opgenomen beelden vertoond van het benefietconcert waaraan het C.R.M.
in september 201 4 meewerkte in de Elandstraatkerk in Den Haag. Achtereenvolgens hoorden we 'Dear
Father', 'Steal Away'', 'Gospodi' en 'Dank Sei dir Herr'. Op de repetitieavond van 28 oktober werd Teun
herdacht.
Moge hij rusten in vrede. We wensen zijn vrouw Lotte en de kinderen en kleinkinderen de kracht om dit
verlies te dragen.
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overleden op 1 7 oktober 201 5: Teun Rikkoert (b2)
Nieuw ledenbestand: 1 22
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2016

1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk Maassluis. 09-04: Medewerking jubileumconcert "De Lofstem",
1 8-1 2: CRM Kerstconcert H. Antonius Abt Kerk
Broek op Langendijk
Scheveningen
22-04: CRM Voorjaarsconcert, Oude Kerk, Naaldwijk
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Oude Kerk, Delft.
Aanvang 22:00.
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