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Terugblik jaar 2021     -     door Marij 

Vanaf maart 2020 en het jaar 2021 draait alles om het coronavirus. 

Of eigenlijk ‘draait’ er maar heel weinig.  

Veel activiteiten zijn en worden afgelast, winkels sluiten of mogen beperkt open, 

familiebezoek maar met een beperkt aantal personen en zo nog meer . 

De coronapandemie lijkt de grootste crisis van een generatie te worden. Met alle 

onzekerheden en negatieve gevolgen, die het coronavirus met zich mee brengt, rijst 

de vraag: kunnen we dit ook positief benaderen?  

Voor veel mensen is dat moeilijk; zij denken dat het leven van voor corona niet meer 

terug komt. 

Ook voor ons koor is het duidelijk merkbaar dat we niet (meer) bij elkaar komen op de 

donderdagavond om te zingen, voor de sociale contacten en het uitwisselen van de 

nieuwtjes onderling. Het zijn allemaal teleurstellingen waar we zelf niets aan kunnen 

veranderen.   

De situatie is zoals ze is en daar kun je wel over blijven mopperen, maar dan blijf je in 

de negatieve modes zitten. 

Probeer aan de nieuwe ‘wereld ‘ te wennen, ze te accepteren, want dan komt ruimte 

om vooruit te kijken en de dag te nemen zoals hij komt.  

 Kijk eens goed rond dan ontdek je zeker nieuwe dingen. Iemand vertelde eens dat hij 

nu de tijd had om in zijn tuin te lopen en te ontdekken hoeveel mooie vogels er in de 

struiken en bomen hun plekjes gevonden hadden. Ook hoorde hij ze nu fluiten! 

Dit was hem eerder niet opgevallen, omdat hij niet de moeite en tijd nam en daardoor 

geen oog had voor de natuur. Zo zijn er meer dingen die we eerder voor lief namen, 

maar die nu extra waardevol zijn en/of worden. 

 Als koor hebben we zeker ook het zingen en elkaar gemist; en al mochten we nog niet gaan zingen, we hebben toch 

het afgelopen jaar een fijne filmmiddag georganiseerd voor de leden en hun partners. Ook al zaten we op 

anderhalve meter van elkaar, het was erg gezellig druk en het was een middag waar we elkaar weer eens konden 

ontmoeten om samen een drankje te drinken. Daar had iedereen behoefte aan. 

‘positief’ 
verwacht 

Ook de eerste repetitie in september (toen we weer mochten zingen) was even wennen; de stoelen stonden klaar in 

de grote zaal, Jacqueline had nieuwe stukken uitgezocht en na wat inzingoefeningen verliep de repetitie bijna als van 

ouds. 

 

 
Een kleine positieve 

gedachte in de ochtend 

kan de richting 

van je hele dag veranderen 
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Wegens ziekte hebben we samen met pastoor een bezoek gebracht aan Jo Maessen thuis en in 

het bijzijn van zijn dochter hem de Gregoriusmedaille behorende bij zijn 25-jarig lidmaatschap 

uitgereikt, waarna deze door pastoor werd opgespeld. 

 

Op de jaarplanning stond ons jaarlijkse Ceciliafeest, maar ook dat konden we niet organiseren.  

We hadden 6 jubilarissen t.w.: Jo Maessen, Jo Bonné, Mia Heldens, Marlies Offermans, 

Marquerite Bartels en onze dirigente Jacqueline. We wilden hen toch in het zonnetje zetten. 

Aangezien we nog de jaarvergadering van 2020 moesten houden, hebben we op donderdagavond 18 november, 

voordat de vergadering begon, de gelegenheid benut, om deze vijf jubilarissen te huldigen. Zelf mocht ik iedere 

jubilaris persoonlijk toespreken. Jammer genoeg konden we de feestelingen niet persoonlijk feliciteren. 

 
 

Nadat de koffiekopjes en de vlaaischoteltjes opgehaald waren, konden we de 

jaarvergadering openen. We gingen er van uit dat de repetities gewoon door 

zouden kunnen gaan en dat we de nachtmis zouden opluisteren, maar helaas 

moesten we de week erna de resterende repetities van 2021 weer afblazen. 

Naderhand besloot het bisdom dat de nachtmissen helemaal niet door 

mochten gaan. 

We weten niet wat 2022 ons brengt, maar we houden de moed erin en kijken 

uit naar de mogelijkheden die het nieuwe jaar ons biedt! 

Marij - voorzitter 

Samen 
Heeft nog nooit zoveel betekenis 

gehad als dit jaar. 

Laten we de momenten dat we 

samen kúnnen zijn daarom 

koesteren. 

Ik wens jullie heel veel ‘samen’ 

en gezondheid in  

het nieuwe jaar. 
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Wie kent niet Dagobert Duck, die zijn geld stevig bewaart en iedere dag 

telt en omschept in het geldpakhuis in Duckstad? 

Hij kan er zelfs in zwemmen! 

Nu zie ik dat Tiny, onze penningmeester, niet zo een twee drie doen.  

Onze euro’s staat veilig bij de Rabobank. We zwemmen niet echt in het 

geld, maar we zijn als koor gelukkig niet armlastig, zoals ze dat zeggen. 

Bijhouden wat er binnen komt en uitgaat, doet Tiny voortreffelijk en ook 

het jaar 2021 heeft ze boekhoudkundig weer afgesloten. 

 

  

 

In het jaar 2021 was voor ons koor op muzikaal gebied weinig te beleven. Vanaf januari konden we niet zingen. 

Gelukkig mochten we in september weer starten met de repetities, maar moesten eind november weer wegens de 

hoge besmettingen en voor veiligheid van de leden, de resterende repetitie-avonden van het jaar afzeggen. 

We hebben als bestuur jullie het afgelopen jaar enkele keren verrast met een presentje of zo maar een kaartje. 

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor het jaar 2022 te verlagen van € 80,- naar € 48,-  

per persoon. Voor echtparen is dat € 85,-. Uiteraard mag je het bedrag ook naar boven afronden. 

We willen jullie via deze nieuwsbrief vragen om de verschuldigde contributie over te maken naar het 

bankrekeningnummer van het koor en graag vóór 1 maart. 

 

 

Contributie jaar 2022     -     door Marij 
 

 

Dilia Fijten-Jeurissen     -     door Marij 
Op 76 jarige leeftijd is Dilia, na een kort ziekbed, op 6 december 2021 in het ziekenhuis 

van Roermond overleden. Paul en ik hebben de gebedsdienst mogen verzorgen in de kerk. 

Dilia was een trouw lid, die iedere repetitie aanwezig was. Ze opende iedere 

donderdagavond om 19.00 uur als eerste de voordeur van de Beuk om alles klaar te 

maken, zodat de koorleden een drankje konden krijgen voor de repetitie en tijdens de 

pauze. 

Na de repetitie bleven altijd een aantal leden nog gezellig aan de bar staan met een glas 

wijn of een biertje om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Daardoor kwam het vaak voor 

dat Dilia pas om half twaalf als laatste de sleutel weer in het slot van de voordeur van de 

Beuk stak om deze af te sluiten. 

Moe en voldaan stak ze de straat over, maar ze zou eerst nog een sigaretje roken, voordat ze naar bed zou gaan. 

Dat was zo haar ritueel. Ze was een stille kracht waar we altijd op konden rekenen.  

Dilia bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. 
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Santiago de Compostella, een overweging    -     door Paul 

Vandaag kreeg ik het Magazine van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob “Jacobsstaf” in de brievenbus, met 

daarin weer een groot aantal artikelen o.a. over: Zingeving, Geschiedenis en Cultuur, Pelgrimsboeken, Pelgrimeren. 

Daarin ook een advertentie van Cycle2Explore – Long Distance Cycle Toures – 

Een begeleide fietstocht naar Santiago de Compostella vanuit Vessem (gelegen in Noord Brabant). En, ofschoon ik 

eigenlijk besloten had om na mijn derde tocht in 2017 niet meer op de fiets te gaan naar Santiago, begon het toch 

weer te kriebelen. Een begeleide fietstocht, waarbij je fietst van camping naar camping, je slaapt in een luxe tent met 

2 vaste bedden, je bagage vervoerd wordt van plaats naar plaats en je je niet druk hoeft te maken over “waar zal ik 

vanavond weer een onderkomen vinden”. Zeker gezien mijn leeftijd zou dit een aantrekkelijk alternatief  

kunnen zijn!? Alleen . . . . . . 

Toen ik een paar jaar voor mijn pensionering zat, kwam ik via een documentaire voor het eerst in aanraking met het 

fenomeen : een trektocht te voet of op de fiets naar Santiago de Compostella. Intussen zijn er meerdere 

documentaires over deze pelgrimsreis naar Santiago, zijn er vele (dag)boeken geschreven door pelgrims en boeken 

van bekende schrijvers zoals “Pelgrim zonder God” van Herman Vuijsje; “De Pelgrimstocht naar Santiago” van Paulo 

Coelho en de “Omweg naar Santiago” van Cees Nooteboom. Allemaal zeer lezenswaardige boeken, waarin , en dat 

geldt vooral voor de boeken van Coelho en Vuijsje, de ervaringen van één pelgrim worden beschreven. En dat leek 

mij juist het aantrekkelijke van een pelgrimstocht op eigen houtje, in mijn eentje. Dit was overigens mijn “wens” al in 

2006 , toen ik voor de eerste keer ging, maar Els en mijn kinderen hadden hiertegen veel bezwaar en dat moest en 

wilde ik respecteren. Bij toeval hoorde ik dat een plaatsgenoot reeds in 2005 die tocht gedeeltelijk had gefietst ( door 

omstandigheden tot aan Bastogne) en was de stap naar hem gauw gezet om dan samen te fietsen.  

Echter mijn wens bleef steeds levendig, ook na de tocht van 2006 en 2010 ( naar Santiago) en 2007 (naar Rome) en 

de autotocht naar Santiago met Els en vrienden in 2011.  

Als je een droom hebt, moet je deze koesteren en nooit laten gaan. 

     (Carol Burnett in “Het geheim van de schelp”)  

 

 

Op zaterdag 1 april 2017 tijdens een gezellig samenzijn met Jan en Karine kwam de 

vraag :”Ga je nog eens op de fiets naar Santiago ?” Op dat moment had ik voor mijzelf 

al besloten om voor de derde keer op de fiets naar Santiago te gaan. Tijdens de 

St Jacobsmis in Roermond, waar de St. Jacobszegen wordt gegeven aan vele 

Nederlanders die dat jaar de tocht gaan maken, werd het sterke verlangen nog 

duidelijker om nog één keer op de fiets te stappen. In de jaren tussen 2010 en 2017 

had ik al eens de wens geopperd om vóór mijn 75ste verjaardag ALLEEN de tocht naar 

Santiago te maken.  

Tot 1 april een gedachte, ná 2 april een realiteit in wording, want er moest veel 

geregeld gaan worden en gebouwd worden aan een behoorlijke fietsconditie.  

 Op 1 mei werd het realiteit en ben ik opgestapt richting het zuiden, door België en Midden-Frankrijk, via Vezalay 

Lourdes en Pas du Somport, naar Spanje en via  Jacca, Leon naar Santiago de Compostella !  

Door de goede ervaringen van de vorige tochten waren de bezwaren tegen het alleen-gaan wat weggeëbd.  

Gelukkig, daarom de volgende tekst:    

Gelukkig de mens die op weg wil gaan.  

Gelukkig de mens die met de fiets mag gaan. 
Gelukkig de mens die weet dat de ander hem respecteert,  
dat hij gaan mag, ook al gaat hij alleen. 

(Vrij naar een tekst van Mgr. Eugeen Laridon) uit “Het geheim van de schelp”) 
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vervolg: Santiago de Compostela, een overweging    -     door Paul 

Waarom alleen, wat is daar zo aantrekkelijk aan ? Is het een prestatiedwang om deze tocht in “eenzaamheid” te 

volbrengen met alle mogelijke consequenties van dien ? Uiteindelijk ga je toch een tocht aan van meer dan 2500 km.  

Er zijn redenen genoeg; is het de sportieve prestatie, ligt het op het spirituele of religieuze vlak, dan wel op het 

culturele vlak, zoals dat gevraagd wordt op het bureau voor de pelgrim in Santiago voordat je het Compostella in 

ontvangst mag nemen ? Of word je toch geroepen om op weg te gaan, de weg die voor je open ligt ? 

 Voor mij kan ik zeggen dat het een combinatie is van bovengenoemde redenen, maar 

vooral het feit om wekenlang op jezelf teruggeworpen te zijn. Je eigen beslissingen te 

nemen, van je fouten te leren waarbij je niemand de “schuld” kunt geven, te genieten 

van de omgeving,  de hoop op unieke ontmoetingen, tot rust komen op een 

boomstronk of in een bushokje (in verband met de stromende regen!) en de stilte in 

jezelf te ervaren op de weg naar het doel, 2500 km van huis, de stad van St. Jacobus , 

Santiago de Compostella. 

Paul van den Boom, januari 2022 

Muzikale mijmeringen en meer     -     door Nic 

Ik weet niet hoe het jullie is gegaan, maar als je bijna twee jaar niet meer zonder hindernissen hebt kunnen zingen en 

dan uiteindelijk ook nog in een  lockdown  terecht bent  gekomen dan komen toch allerlei gedachten bovendrijven.  

Ik geef jullie een klein inkijkje. 

Door de jaren heen heb ik veel gereisd. Ik was vele malen in Ghana in de periode tussen 1995 en 2008. Onze laatste 

grote reis vond plaats in 2019 en bracht ons in Israël. Je vraagt je misschien af : wat heeft dat met het PGK te maken? 

Welnu. In ons repertoire hebben we twee Zuid Afrikaanse liederen. Het ene lied draagt de mooie naam ‘Shosholoza’, 

een traditioneel volkslied dat destijds regelmatig gezongen werd door mannelijke arbeiders wanneer ze de mijn in 

gingen. Het woord Shosholoza betekent ‘voorwaarts’. Het lied werd vanaf 1995 zeer populair toen Mandela 

president werd. De mensen kregen daarmee moed. 

Het andere lied, ‘Siyahamba’, is een Afrikaanse hymne die later vooral haar weg gevonden heeft in de kerken van 

Noord Amerika. Vrij vertaald betekent de tekst : wij marcheren allen onder het licht van God. 

Deze twee liederen brachten mij terug bij mijn eigen ervaringen in Afrika. Toen wij onlangs de beelden nog eens 

terugkeken. Je voelt de blijdschap en de energie die de mensen uitstraalden. Letterlijk en figuurlijk! 

We hebben in ons repertoire ook een Joods lied, dat graag door het PGK gezongen wordt. De titel : ‘Erev Shell 

Shoshanim’ . Ik dacht soms aan dat lied toen ik in Israël was. Het wordt vaak gezongen bij de sabbat en bij 

huwelijken. De vertaling in het Nederlands luidt als volgt : ‘ Laten we naar de boomgaard gaan. Mirre, kruiden en 

wierook zullen voor je voeten liggen’. Deze tekst kreeg voor mij toch wel een heel wrange betekenis.  

Want door de gevoelde scheiding tussen de Israëliërs en de Palestijnen was het onmogelijk  

om samen van de rijkdom van het land te mogen genieten.  

Het waren enkele overpeinzingen die opborrelden tijdens de coronapandemie.  

Ik deel ze graag met jullie met de begeleidende boodschap: 

MUZIEK DOET ERTOE; MUZIEK GEEFT ENERGIE; MUZIEK VERBINDT. 
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Ook al hebben we het Coronajaar 2021 inmiddels afgesloten, toch starten we het nieuwe jaar minder hoopvol dan 

eigenlijk de bedoeling was. Ondanks de lockdown rijzen de besmettingscijfers weer de pan uit. Zozeer dat zowel 

deskundigen als overheden zich zorgen maken over een eventuele ‘ontwrichting van de samenleving’. Dan  hebben 

we straks misschien wel de nodige IC-bedden beschikbaar, maar onvoldoende handen aan die bedden. Een 

ontwrichting die ook op andere cruciale terreinen van de samenleving merkbaar zal zijn. Hoe dan ook een scenario 

waar we niet op zitten te wachten. Integendeel. Hoe verlangen we weer naar het normale leven, naar het leven van 

vóór de crisis toen afstand houden, handen wassen (ontsmetten) en mondkapjes dragen nog iets exotisch had. 

Een eventuele ontwrichting van de samenleving, daar is men momenteel dus bang voor. In de koorwereld is het 

echter al langer een feit. Sinds de uitbraak van de crisis nu bijna twee jaar geleden zijn sommige koren niet eens 

meer aan samen-zingen toe gekomen; andere koren hebben er inmiddels al de brui aan gegeven: het wordt toch niks 

meer. Hulde aan de leden, de besturen en dirigenten die er desondanks nog altijd in geloven, in een toekomst waarin 

we weer samen kunnen zingen, ook al zullen we de gevolgen van de crisis nog lang blijven merken. 

Toen de koren niet meer in de kerken konden resp. mochten zingen, kwam er (meer) ruimte voor volkszang, of beter 

gezegd samenzang. Het is natuurlijk prachtig dat koren onze vieringen opluisteren, maar het is en blijft (meer dan) 

wenselijk dat ook de kerkgangers meedoen, niet alleen bij het bidden, maar ook bij zingen. Vooral huwelijken en 

uitvaarten merken we dat mensen dat echt verleerd zijn; er ook bepaald niet op zitten te wachten dat ze mee 

‘moeten’ doen.  

 

Recentelijk kregen we als parochies zelfs een aanbod van een fluit-harp-duo dat in deze Coronatijd een gat in de 

markt zag om ook reguliere missen op te luisteren. Het prijskaartje dat er aan hangt, verraadt echter dat het duo 

blijkbaar niet weet dat het water inmiddels ook ons als parochies tot aan de lippen staat. Het is geen kwestie meer 

van niet (meer) willen, maar niet (meer) kunnen. 

Gelukkig is het gebruik van onze stem gratis: op zich genomen kost zingen (net als bidden trouwens) niets. God heeft 

ons (letterlijk en figuurlijk) een stem gegeven, om die te gebruiken “tot lof en eer van Gods naam, tot welzijn van ons 

zelf en van heel de Kerk”. En het komt God en de naaste nog meer te goede, als we het samen doen, samen zingen 

(en samen bidden). Dat hoeft niet per sé meerstemmig te zijn, maar mag natuurlijk wel, dat doet immers recht aan 

ieders eigenheid, maar wel altijd binnen het kader van het grote geheel, zowel letterlijk als figuurlijk op elkaar 

afgestemd. Zo staat een koor ook symbool voor wat onze Kerk (en daarmee onze samenleving) wil zijn, een 

gemeenschap van mensen, waarin ieder kan en mag zijn zoals Hij is (beter: zoals God hem/haar graag ziet), maar 

waarin ieders eigenheid een plaats heeft binnen het grote geheel; in ieder geval daar geen afbreuk aan doet, liever 

nog: daar een bijdrage aan levert. 

Laten we hopen en bidden dat we weer (ook als koor) gauw aan het zingen komen, niet alleen tot welzijn van onszelf 

en van onze parochie, maar ook en vooral tot lof en eer van God die ons niet voor niets dat (zang-)talent heeft 

gegeven, in de hoop dat niet alleen wijzelf, maar ook anderen (onze medekoorleden en onze medeparochianen) er 

beter van worden. In die zin wens ik U en het koor alsnog een gezond en gezegend nieuwjaar toe, een jaar vol 

muziek en harmonie!       Jos L’Ortye, pastoor 

 

Nu in Coronatijd (kerk-)koren niet 

meer kunnen of mogen zingen, 

worden steeds vaker ‘artiesten’ 

ingehuurd die dergelijke vieringen 

opluisteren, met een repertoire dat 

ook steeds haakser staat op wat wij 

als Kerk op dergelijke momenten 

eigenlijk vieren. 

 

Bijdrage van Pastoor 
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1. De vraag:  
Kun je hier drie vierkanten van 
overhouden door slechts drie 
stokjes weg te nemen?  
 

2.   De vraag: Kun je deze spiraal in 
twee vierkanten veranderen door 
precies drie stokjes te verplaatsen?  
 

Hersenbrekers  . . . probeer het eens! 

3. De vraag: Hoe kun je de driehoek 
naar beneden laten wijzen door 
slechts drie munten te verplaatsen?  

Hier zie je een glas gemaakt van vier 
stokjes. In het glas zit een munt. 
4. De vraag: Hoe kun je de munt uit 
het glas halen door slechts twee 
stokjes te verplaatsen?  
 

Rebus 1 

Rebus 2 

Rebus 3 

Vraag 4:  
wat moet bij het 
vraagteken staan? 
 

Vraag 5: Wat is het nummer van het vak 
waarin de auto geparkeerd staat?  
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Oplossingen hersenkrakers . . . 

Oplossing rebus: 
1.Maak er een fabelachtig en wonderlijk jaar van 

2.Een groene kerst voorspelt vaak een witte Pasen 

3.Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we de winter zeker nog niet kwijt 

4.Bij het vraagteken moet staan: 20 (een appel is gelijk aan 2, een tros bananen is ook gelijk aan 2, 

en een kers is gelijk aan 3)  

5.Parkeerplaats: 87 (bekijk het plaatje ondersteboven) 

De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan deze nieuwsbrief: 

Nic, Paul en Pastoor en Marij  -  met dank! 

Tiny en Marij waren de fotograven bij de diverse gebeurtenissen. 

Lay-out: Marij Palmen-Sijben 


