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Inmiddels heeftFebruari
ons koor2019
in de
50 jaar van haar bestaan zo'n
90 Zangneutsjes in boekvorm
uitgebracht. In de eerste jaren
verscheen ons verenigingsblad
4 keer per jaar, maar al een
aantal
jaren
is
dit
teruggebracht naar 2 keer per
jaar: vóór de vakantieperiode
van het koor en in de maand
december.

Kerstconcert RCG 16 december 2018
In hartje stad, met uitzicht op de Munsterkerk ligt het Roomsch Catholijck
Godshuis waarvan een gedeelte van het gebouw al ruim 250 jaar oud is. Ons
koorlid Paul van den Boom is al 11 jaar als vrijwilliger verbonden aan het RCG .
Voor onze concerten is hij de contactpersoon en spreker.

Aangezien (bijna) iedereen
een computer heeft, willen we
starten met het uitbrengen
van een digitale nieuwsbrief,
die per mail verstuurd zal
worden.
Voor diegenen, die geen
e-mail hebben, printen we
deze nieuwsbrief uit en zij
ontvangen dan de papieren
versie.

Voor de derde maal, met een vrij tussenjaar, zijn we zondag 16 december 2018
wederom te gast in het RCG voor een kerstconcert. Het biedt ons een heel mooie
gelegenheid om hier ons kerstrepertoire te mogen zingen. De ruimte, geheel in
kerststijl aangekleed en een grote kerststal, geven je bij binnenkomst een warm en
feestelijk gevoel.
Ons uitgangspunt voor dit concert is mensen deelgenoot te maken van deze
feestelijke maand maar ook deel te laten nemen aan de mooie kerstgezangen en
kerstverhalen.
Onze gezangen zijn onderverdeeld in vijf groepen waarbij de landen van herkomst
telkens een groep vormen die wordt afgewisseld met een Nederlandstalig
kerstlied, een kerstgedicht en enkele kerstverhalen.
Onze zeer creatieve koorleden Marij en Martin, hebben voor deze gelegenheid een
kerstmannetje gemaakt dat tijdens het verhaal “Het kleine kerstklokje” wordt
aangereikt aan alle bewoners. Dit wordt met heel veel waardering in ontvangst
genomen.
Vanaf mijn plaats in het koor zie ik een man zitten, duidelijk geëmotioneerd door
de gezangen en verhalen. Hij zingt alle gezamenlijke liedjes mee en applaudisseert
enthousiast terwijl hij telkens tranen probeert weg te vegen. Aan het einde van ons
concert loop ik naar hem toe en geef hem een hand, zeggend dat ik zo geraakt ben
door zijn betrokkenheid en enthousiasme. Ik wens hem een heel mooi en gezegend
kerstfeest toe.
Met tranen in de ogen zegt hij: “Dit is mijn mooiste kerstfeest!”

Sjaak en pastoor L 'Ortye.
Na de H, Mis van zaterdag 29
dec. 2018, die door het koor
werd opgeluisterd, bedankte
Pastoor L 'Ortye onze Sjaak
Smeets voor zijn jarenlange
inzet als koster van onze
parochie.

Karine Smeets
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Na afloop van de H. Mis
kwamen veel mensen Sjaak
een handje geven om hem
te bedanken voor het vele
werk dat hij gedaan heeft
voor de kerk.
Er was voor iedereen nog
koffie en vlaai geregeld in
de multifunctionele ruimte.
Het was voor Sjaak een
moeilijk moment, maar hij
heeft zich vele jaren ingezet
voor onze parochiegemeenschap.

Sjaak, BEDANKT!!

Gezellig samen aan de koffie en vlaai

In memoriam Loek Stultiens
In 2008 kwam Loek regelmatig naar de repetities om samen met het koor te oefenen
voor de H. Mis als hij Bart moest vervangen. Later werd hij permanent onze tweede
organist en met extra diensten konden we altijd op hem rekenen.
Op zaterdag 5 januari jl. was de uitvaartsmis in de kerk van St. Odiliënberg. Langzaam
stroomde de kerk vol zowel op het oksaal als in de zijkapel. Het was indrukwekkend
om met zo'n volle kerk te zingen . Dit was ook de wens van Loek. Bijna iedereen zong
mee. Bart begeleidde de zangers en Gerad Sars dirigeerde het - voor deze gelegenheid samengesteld - grote koor. Nicole droeg haar steentje bij op dwarsfluit en ook
de oudste zoon van Bart, Lars, speelde een kort stukje op het grote orgel. Er waren
vertegenwoordigers van de carnavalsverenging uit Heythuysen waar Loek lid van was
en de orgelvrienden en de leden van de koren die hij begeleidde of dirigeerde. Het
was een indrukwekkende en mooie uitvaart voor Loek en we wensen Wilma en
dochter veel sterkte toe.
Tonny

Loek Stultiëns

Agenda:
Woensdag 6 maart:

19.30 uur

H. Mis zingen - Aswoensdag

Donderdag 28 maart:

20.00 uur: Generale repetitie voor concert

Zaterdag 30 maart:

20.00 uur

Voorjaarsconcert

Week van 1 - 7 april

Verkoop loten + verspreiden flyers

Donderdag 11 april

20.00 uur: Workshop zingen / Open repetitie

Zondag 21 april

11.00 uur: H. Mis - Pasen
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Jaarvergadering 31 januari 2019
Nic schoonbrood heeft zich niet meer herkiesbaar
gesteld voor een bestuursfunctie. Hij heeft 10 jaar
de functie van voorzitter van ons koor vervuld.
Tijdens de jaarvergadering heeft Marij hem
namens het hele koor bedankt voor zijn inzet en
voor het vele werk dat hij als voorzitter verricht
heeft. Nic kreeg een passend cadeau aangeboden.
Als voorzitter stond Nic altijd voor het koor:
letterlijk en figuurlijk. Bij nieuwe ideeën was hij
altijd enthousiast en droeg dat ook uit naar buiten
toe. Zoals bij Samen zingen tegen Kanker, de revue
Reis door de Tijd en bij het promoten van het
vertelconcert De Weg.
Nic, nogmaals een groot DANK JE WEL!!
Aangezien Marij zich kandidaat stelde voor de
functie van voorzitter, hebben we Tiny bereid
gevonden om het penningmeester van Marij over
te nemen.
Tiny, bedankt dat je een bestuursfunctie wilt
vervullen we wensen je veel succes toe.

Nieuwe samenstelling bestuur:
Nieuwe voorzitter: Marij Palmen-Sijben
Nieuwe penningmeester: Tiny Rittersbeek-Boesten

Neem het leven bij dag
en
wees dankbaar voor
de kleine dingen.

Voorjaarsconcert zaterdag 30 maart: Iedereen

is van harte welkom.

We zijn al druk aan het oefenen voor het voorjaarsconcert. Bij ons optreden worden
we muzikaal begeleid door Bart - piano, Nicole - dwarsfluit, Pier - drum
en Florian - gitaar. Met Willeke zingen we samen het liedje Mag ik dan bij jou.
Zelf zal zij nog een muziekstuk solo zingen.
Voor dit concert hebben we 2 andere koren uitgenodigd en wel het Gemengd Koor
Neerbeek en het mannenkoor De Zank uit Beegden.
Het koor uit Neerbeek is in 1955 opgericht en het 'oudste' koor op onze concertavond.
Ons koor in 1968 en het mannenkoor- als jongste koor - is opgericht in 1998.
Het motto van het Gemend Koor Neerbeek is: Meer dan zingen alleen. Ik denk dat dit voor alle drie de koren geldt,
want naast het zingen zijn wij ook een gezellige vereniging waar men naar toe komt om mensen te ontmoeten.

Leuk om te weten:
Ons koor telt 41 leden waarvan er 36 hun stem laten klinken tijdens de repetities en uitvoeringen.
De leeftijd van onze leden varieert erg en het leeftijdsverschil is groot: tussen de jongste (vrouwelijke) zanger en de
oudste (mannelijke) zanger is dat nl. 52 jaar!!
We hebben in 2017 een openbare repetitie gehouden en hierna hebben we 4 nieuwe leden welkom mogen heten.
Doordat we het ledenaantal met jeugdige zangers hebben zien groeien, is de gemiddelde leeftijd gedaald. Joepie!!
We mogen nu zeggen dat de gemiddelde leeftijd van onze koorleden 68 jaar is. Dat noemen ze toch de 3e jeugd??
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Jeu Veelen, een man om niet gemakkelijk te vergeten!! / Nic
Het bestuur heeft mij gevraagd een woord te schrijven ter nagedachtenis aan Jeu
Veelen. Het is een wat meer persoonlijk verhaal geworden.
Ik heb Jeu natuurlijk leren kennen omdat we samen jarenlang lid waren van het koor.
Maar voor mij nog meer bijzonder waren onze regelmatige ontmoetingen op de
Raad voor de Kinderbescherming waar hij op de afdeling financiën werkte en ik daar
regelmatig moest zijn rondom problemen met kinderen die in een
scheidingsprocedure verwikkeld waren. Onze gesprekjes daar hadden niets te maken
met ons werk maar met het wel en wee van het koor. We hadden destijds veel steun
aan elkaar.
Jeu Veelen

Een andere herinnering was de concertreis naar Trier die door Jeu en mij
werden voorbereid, waarbij we tweemaal naar Trier geweest zijn om alles te regelen.
Zijn deskundigheid bij het organiseren van de reis zorgde ervoor dat ook deze
concertreis fantastisch verliep.

Geluk

Ofschoon Jeu op enig moment besloot om te stoppen bij het koor als zanger bleef
het lijntje met hem op een prettige manier in tact. Vanwege koorzaken moest ik
regelmatig op het parochiebureau zijn waar ik hem dan weer ontmoette.
En steeds vroeg hij dan hoe het op het koor ging, gaf hij hier en daar 'by the way' nog
een tip en sprak hij waarderend over ons zingen in de kerk. ' Det klinjkt nog altied
goot!'

bestaat niet
uit het hebben

van veel

...

maar uit het

tevreden
met

zijn

weinig

Toen Jeu ernstig ziek werd en besefte dat hij aan zijn laatste gang begonnen was
vroeg hij mij of het koor bereid zou zijn om bij de uitvaart te zingen.
Op mijn nadrukkelijk "ja! " was hij tot tranen geroerd en zei: "Danke!!"
Op woensdag 9 januari jl. hebben we voor Jeu de uitvaartsmis verzorgd met
gezangen die hij zelf nog uitgekozen had. Hierbij werden we aan het orgel begeleid
door Gertie en Peter was voor deze gelegenheid de dirigent. Jeu, wij danken jou voor
alles wat jij voor en achter de schermen voor het koor gedaan en betekend hebt.
Nic

Lente
Crisis, bezuinigingen, doemdenkers voorop
Maar kijk om je heen, alles staat weer in de knop
En straks barst het los, in geuren en kleuren
Wie daarvoor oog heeft, geniet echt voor nop
Laat je niet ontmoedigen door een beetje
tegenslag
De natuur geeft cadeautjes, elke dag

P.R commissie: Paul van de Boom, Peter Golsteijn en Marij Palmen-Sijben
Fotograven: Theo Rittersbeek, Jaqueline Ligthart, Peter Golsteijn, Marij Palmen.
Op de website van het koor staan nog meer leuke foto's. Neem eens een kijkje!!
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DE WEG:

/ PaulFebruari 2019
Muziektheatervoorstelling van en door Ekaterina Levental.
Op zondag 10 februari 2019 organiseerde ons bestuur een muziek
- theatervoorstelling over de vlucht van Ekaterina Levental met
haar familie uit de Sovjet Unie naar Nederland, via Israël.
In een heel persoonlijke voorstelling nam Ekaterina het in groten
getale aanwezige publiek mee in het eerste gedeelte van haar
levensverhaal als tiener. Gedrevenheid, overtuiging, emotionaliteit
en veerkracht waren duidelijk aanwezig bij haar optreden als
vertelster, harpiste, soliste en danseres.
Op deze unieke wijze wist ze het publiek te boeien, neen, heel diep
te roeren. Het was dan ook gedurende de hele voorstelling
doodstil in de zaal. De toehoorders werden diep geraakt door haar
verhaal, of zoals meerdere aanwezigen zeiden: “Ik kreeg er
kippenvel van !” Een en ander werd ondersteund door een
minutenlang applaus.
Onze voorzitster Marij Palmen, pas in functie, bedankte haar en
haar echtgenoot (die de technische ondersteuning verzorgde)
uitvoerig voor deze unieke middag waarin het publiek een
duidelijke boodschap kreeg aangereikt en zij sprak de hoop uit dat
nog velen haar verhaal van “De Weg” en het vervolg “de Grens”
mogen gaan meebeleven, zeker door het aangrijpende verhaal dat
door Ekaterina op indrukwekkende, authentieke en intieme wijze
werd voorgedragen.

Loterij:
In de week van 1 - 7 april
organiseren we weer de
jaarlijkse loterij.
Dit is een belangrijke bron
van inkomsten voor ons
koor en we vragen jullie om
2 uurtjes in deze week vrij
te maken om de loten te
verkopen.
Evenals 2 jaar geleden
willen we de koorleden
vragen om tijdens de ronde
met de loten door het dorp
ook weer een flyer af te
geven met de uitnodiging
om eens mee te komen
zingen op donderdagavond
11 april a.s.
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