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I n d i t n u m m er

• Van de redactie
• Van de bestuurstafel
- Notulen bestuursvergadering dd.29-01 -201 5

Beste allemaal,hierbij de eerste nieuwsbrief van
201 5. Het is een korte enbondige editie. Naast
de notulen van de laatste bestuursvergadering,
kan je de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
nog eens nalezen. Daarnaast het persbericht dat
is uitgegaan om het vier koren concert aan te
Opening

De voorzitter opent de
vergadering met een tekst uit
Johannes 3 en geeft daar zijn
toelichting bij.
Ingekomen post

Enkele leden hebben naar
aanleiding van het Kerstconcert
201 4 een reactie naar het bestuur
gestuurd. Ook van bezoekers
werden reacties ontvangen (zie
verder onder evaluatie
activiteiten)
De afwezigheid van de dirigent is
voor verschillende leden reden
geweest om te informeren naar
de mogelijkheid van een 2e
dirigent. Het bestuur is van
mening dat een vaste 2e dirigent
voor de enkele maal dat deze zou
moeten invallen, niet zinvol is. In
voorkomende gevallen zal naar
een andere oplossing worden
gezocht.
Uitnodigingen zijn ontvangen om
mee te werken aan de
Zomeravondzangdienst in Katwijk
( 9 september 201 5) en de Dienst
aan Zee in Scheveningen (1 4
februari 201 6). Aan beide
diensten zal in principe worden
meegewerkt.
Het benefietconcert in de
Elandstraatkerk heeft, in plaats
van een batig saldo t.b.v. het
‘Oranjehotel’, een tekort
opgeleverd. Het bestuur heeft
besloten hierin € 200,-- bij te
dragen.

•
•
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Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
Persbericht vier koren concert
Mutaties
Agenda

kondigen. Dit bericht staat ook op de website
(http://crmmannenkoor.nl/pr/concertagenda/eveneme
nt/7-vierkorenbevrijdingsconcert)
Veel leesplezier.

zullen eind februari aan de leden
worden gemaild of uitgereikt.
Het Kerstconcert werd, mede
aan de hand van de ontvangen 09-05-201 5: Vierkoren
bevrijdingsconcert: besloten
reacties, doorgesproken. Die
wordt om de leden per brief te
reacties waren over het
algemeen wat kritisch. Maar er informeren over (de voortgang
waren ook positieve berichten. van) het project ‘The Armed Man’,
zodat zij er meer betrokken bij
Ook van bezoekers werden
raken. Benadrukt wordt dat de
verschillende reacties
ontvangen. Vanzelfsprekend zal gezamenlijke repetities van
het artistieke gedeelte van het belang zijn.
concert met de dirigent worden 30-05-201 5: Inloopconcert Grote
besproken (door zijn ziekte was Kerk Schiedam:.
24-06-201 5: Slotrepetitie: aan
daar nog geen gelegenheid
deze avond zullen Aarnoud de
voor).
Zowel de reacties als de eigen Groen en Ellen van Beek
meewerken.
ervaringen van het bestuur,
1 6-1 2-201 5: Concert in Kerstsfeer
alsmede de terugloop van de
kaartverkoop en de toename van Groote Kerk Maassluis.
24-1 2-201 5: Medewerking
het jaarlijks tekort op de
Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk
Kerstconcerten hebben
Delft.
aanleiding gegeven om te
besluiten om het Kerstconcert Financiën
201 5 op een andere locatie te
Besloten wordt om de voorraad
houden. De verschillende
CD’s af te waarderen met €
mogelijkheden worden
1 .1 00,--.
onderzocht.
Diversen
De nieuwjaarsreceptie werd
- lidmaatschap KCZB: na overleg
goed bezocht en het was een
gezellige avond met een hapje met enkele koorleden is besloten
het lidmaatschap van de KCZB te
en een drankje.
handhaven.
Evaluatie activiteiten

(Concert)agenda

01 -03-201 5: medewerking
Kerkdienst de Hoeksteen
Maasdijk: de te zingen liederen
zijn naar de predikant gestuurd.
1 8-03-201 5: Algemene
Ledenvergadering: de agenda
en de bijbehorende stukken
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Dames en heren,

Van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van het
Christelijk Residentie
Mannenkoor. We zijn blij 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 5 te wensen.
Aan mij de taak 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.
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Het jaar 201 4 heeft goede
klanken maar ook minder goede
klanken voortgebracht. Die zin
was direct al van toepassing als
we denken aan het concert op
zaterdag 1 5 maart van het
Christelijk Nationaal Koor te
Veenendaal waaraan we
meegewerkt hebben. Weliswaar
was er veel waardering voor onze
inbreng, maar de vervelende
onderbrekingen tijdens het
wisselen van de koren en het
optreden van een dirigent die de
show dacht te kunnen stelen,
deden het geheel bepaald geen
goed.
Op het programma stond dit jaar
geen voorjaarsconcert, maar al
spoedig bleek daarvoor toch
ruimte te zijn. De datum werd
vastgesteld en het zou een locatie
in het Westland moeten worden.
Dit werd de Oude kerk in
Naaldwijk. Het bleek een goede
greep. Met als soliste de
Westlandse sopraan Wendy
Krikken kon op 23 mei een
concert worden gegeven waar
velen van hebben genoten.
Daarvoor en wel op
zaterdagmiddag 1 7 mei was er

nog het inloopconcert in de
Schiedamse Grote Kerk. We
hebben er naar tevredenheid
van onze dirigent gezongen
hoewel het aantal mannen van
ons koor dat aanwezig was
beschamend genoemd mag
worden.
Op woensdag 11 juni toog ons
koor naar Katwijk om
medewerking te verlenen aan
de Zomeravondzang. We
mochten vier Nederlandstalige
nummers zingen en ondanks
dat de akoestiek in de kerk en
de organist wat te wensen
overliet ging het zingen ons
goed af.
Om verschillende redenen
konden in 201 4 het 'Zingen voor
Ouderen' en de gebruikelijke
slotrepetitie met publiek geen
doorgang vinden.
Na de vakantie stonden de
repetities in het kader van het
benefietconcert dat we samen
met het Nederlands Concert
Mannenkoor op 27 september
in de Elandstraatkerk te Den
Haag zouden geven. Ook op dit
concert kan met tevredenheid
worden teruggezien. Vervolgens
werd het tijd om met de
voorbereidingen voor het
Kerstconcert te beginnen.
Slechts één onderbreking stond
nog te wachten en dat was
onze medewerking aan een
Dienst aan Zee in de Bethelkerk
in Scheveningen op
zondagavond 1 2 oktober. En
hoewel de begeleiding tijdens
die dienst niet vlekkeloos
verliep vond ons optreden ook
daar een enthousiast gehoor.
Tenslotte dan nog het
Kerstconcert in de Grote Kerk te
Den Haag. Er waren goede
klanken te horen zowel van het
chr. gem. koor 'Songs for You'
als van ons koor. Waardering
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ook voor de rustige en beheerste
leiding van onze dirigent. Er was
dankbaarheid voor de sponsor
die de kerststerren heeft geleverd
en de inzet van Jojan en Coby
van Dop, Wilma van Geest en
Dick van der Knijff die de fraaie
bloemstukken en de
kerstversiering in de Grote Kerk
hebben verzorgd. Ook een pluim
voor de activiteiten van de PRcommissie die op uitstekende
wijze ons Kerstconcert in de
publiciteit wist te brengen
alsmede voor organisator John
Trommel en de verdere
betrokken bestuursleden die alles
weer, samen met de mannen die
hen daarbij behulpzaam zijn
geweest, prima wisten te regelen.
Verder dank aan Theo Stevens
en zijn mensen van de EHBO.
Maar helaas er waren ook minder
goede klanken. Zo was de
muzikale begeleiding naar de
mening van velen vooral voor de
pauze te hard. Daarnaast was er
een klacht aangaande de te lage
temperatuur in de kerk en het
zou op sommige plekken
gestonken hebben. Terwijl ook de
soliste niet ieders lof kreeg
toebedeeld. Kortom genoeg
reden om in het bestuur daar nog
eens grondig over na te spreken.
Enkele
wetenswaardigheden

In 201 4 waren er 9 jubilarissen.
Ronald Vols, Jan Willemsen,
Joop Lindeman en Jan Hoogvliet
waren 40 jaar lid van ons koor.
Jan de Gier en Arie Tuit waren
dat 25 jaar en Niek Noorlander,
Cees van de Meer en Reint
Veninga 1 2 ½ jaar.
Wat betreft het ledental valt te
vermelden dat we op 1 januari
201 4 begonnen met 1 27 leden.
In de loop van het jaar
verminderde dit aantal met 6
leden, waarvan Harry Hamerslag,
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verlichting, dit gedaan hebben om er
iets moois van te maken. Maar het
blijft mensenwerk.
Inmiddels is er een nieuwe CRM
website vervaardigd door de firma
GraphiQs uit 's-Gravenzande. Voor
de totstandkoming van de website
gaat dank uit naar Cees de Water
en vooral ook naar Arjo van der Sar.
Arjo zal ook zorgen voor het up-todate houden ervan.
Het laatste punt gaat over de
vacatures bij het bestuur die
Werving
binnenkort ontstaan. Op dit moment
Gezien de gemiddelde leeftijd van is nog niet bekend welke vacatures
ons koor is het daarom ook dit jaar dat betreffen. Maar om alles in
weer van groot belang dat een
goede banen te blijven leiden zijn er
ieder zich persoonlijk inzet om
toch weer nieuwe mensen nodig die
nieuwe leden te werven. Immers
de aftredende bestuursleden willen
dat blijkt nog steeds de beste
opvolgen. We doen dan ook een
manier om mannen over de streep dringend beroep op u om eens te
te trekken. Daarnaast zou het
willen nadenken welke functie u zou
wellicht een goed idee zijn om ook willen vervullen. Voor inlichtingen
voor het Vier-koren
daarover kunt u bij de bestuursleden
Bevrijdingsconcert weer
terecht.
projectleden aan te trekken. En
uiteraard zal er in september weer Vooruitblik
Tenslotte het programma van 201 5.
open huis zijn en zal ook de PRcommissie via de media daaraan Dit jaar is er, na overleg daarover
met de dirigent, helaas geen ruimte
aandacht besteden.
voor een voorjaarsconcert. Vanaf
Aandachtspunten
deze maand staat alles in het teken
Hoewel er vanwege het wat
van het Vier-koren
teleurstellende Kerstconcert bij
Bevrijdingsconcert op 9 mei in
sommige leden wat onvrede is
Rijnsburg. Voor dit concert zijn ook
ontstaan, hopen we als bestuur
een aantal extra repetities met de
toch dat we als één man achter
andere koren noodzakelijk.
ons koor blijven staan. Vergeet niet De data van deze extra repetities
dat iedereen, en dat geldt ook voor die in Katwijk plaatsvinden zijn aan
de mensen die verantwoordelijk
u doorgegeven.
waren voor het geluid en de
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Peter Keizer en Freek Mos ons
door overlijden ontvielen, daardoor
eindigden we op 31 december met
1 21 leden.
Inmiddels is dit aantal echter
achterhaald want na nog één
afzegging per 1 /1 201 5 mogen we
volgende week 7 projectleden
formeel installeren omdat ze zich
als lid hebben aangemeld. Aldus
beginnen we dit jaar ook weer met
1 27 leden.
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Op zondag 1 maart zullen we wel
onze medewerking verlenen aan
een kerkdienst in de Hoeksteen te
Maasdijk. Dan zijn we vervolgens
weer uitgenodigd voor een
inloopconcert in Schiedam waar
we zaterdag 30 mei verwacht
worden. Voor de slotrepetitie op
24 juni is een soliste uitgenodigd
om de afsluiting wat extra
feestelijk te maken.
Na de vakantie richten we ons dan
weer op de optredens in
december. Dit jaar zullen dat er
drie zijn. Te beginnen in de Grote
Kerk te Maassluis waar we op
woensdag 1 6 december
deelnemen aan een concert in
kerstsfeer. Vervolgens ons eigen
Kerstconcert en we sluiten het jaar
af in de Nieuwe Kerk te Delft waar
we zullen zingen in de
Kerstnachtdienst.
Al wat wenselijk is

Al met al belooft het weer een fijn
en actief koorjaar te worden. Maar
dat kan alleen als alle koorleden
zich enthousiast blijven inzetten
voor ons CRM. Samen met onze
uitstekende dirigent Aldert Fuldner
kijken we daarom weer met
blijdschap uit naar een positieve
toekomst waarin vriendschap en
zangplezier hoogtij zullen vieren.
Namens het bestuur wens ik jullie
en allen die je dierbaar zijn dan
ook alle goeds en gezondheid toe
en bovenal Gods zegen.
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Naar aanleiding van 70 jaar vrede (1 945-201 5) organiseert het Christelijk Residentie Mannenkoor uit Den
Haag gezamenlijk met drie koren uit Broek op Langedijk, Beverwijk en Katwijk een éénmalig concert op 9 mei
201 5 in de Bloemenveiling Flora Holland in Rijnsburg.
Uitgevoerd zal worden het project “The Armed Man – A Mass For Peace“ van Karl Jenkins.
Thema van dit concert is vrede.

Feitelijk is “The Armed Man” een anti-oorlog werk.
Een mis, maar absoluut geen gewone ! Karl Jenkins heeft een anti-oorlogscompositie geschreven, die zijn
basis vindt in de katholieke liturgie met invloeden uit onder meer jazz en klezmermuziek en met gebruik van
gedichten en liederen uit allerlei culturen en landen. Jenkins wil ons laten inzien dat oorlog, in welke vorm
dan ook, waanzin is.
Bij muziekliefhebbers over de hele wereld is “The Armed Man” inmiddels een begrip. De compositie bestaat
uit een aantal delen, die ieder worden ondersteund door zeer indringende film- en archiefbeelden van oorlog
en vrede. De beelden lopen synchroon met de muziek en visualiseren de teksten en melodielijnen op een
bijzondere wijze.
Met dit concert willen de koren aandacht vestigen op alle ellende, die in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.
Ze willen proberen de huidige generaties er van bewust te maken dat dit H
NOOIT MEER MAG GEBEUREN !
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Op dit moment wordt door de vier koren intensief gerepeteerd. Wellicht dat er onder de lezers van dit bericht
mannen zijn die graag mee zouden willen zingen met dit geweldige project ter herdenking aan zeventig jaar
vrede. Iedereen met koorervaring is welkom om op projectbasis mee te doen.
Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de contactpersonen van het koor:
Chiel Bakker 070-3228282 of Frans Gallast 070-397851 3
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bedankt:

Gerrit Hey
Cor van der Kaay

1 januari
8 januari

nieuw lid:

Teunis Buursema 28 januari
Cees Heine
Cor van Rijn
Jack Rog
Koos van Schelven
Leo van der Wel
Februari

28 januari
28 januari
28 januari
28 januari
28 januari
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Cees Faber
4 februari
Berend Hollaar
4 februari
Marien van Leeuwen 4 februari
Ledenbestand per 31 -1 2-201 4: 1 21
Nieuw ledenbestand: 1 28
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2015

tenor 2
tenor 1
tenor 2
bas 1
tenor 2
tenor 1
tenor 2
bas 2
tenor 1
tenor 2
bas 2

21 -02: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
01 -03: Medewerking dienst in de Hoeksteen in Maasdijk
1 8-03: Jaarvergadering
21 -03: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
1 8-04: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
06-05: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
09-05: Vierkoren bevrijdingsconcert
30-05: Inloopconcert Grote Kerk Schiedam
24-06: Slotrepetitie
1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk Maassluis.
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk, Delft
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