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Passie(f)
Helder straalt het zonlicht door de hoge ramen in
de westgevel van de Ontmoetingskerk aan de
Zevensprong in Capelle aan den IJssel. Het plekt
hier en daar in de ruimte of op gezichten van
mensen, waar die verwachtingsvol samenkwamen
onder het hoge grenen plafond, dat ook als
samenkomt in het constructiepunt van het
gebouw, waaronder het Woord geopend ligt. Of
daarvandaan uitstraalt. En terwijl de aarde zich in
haar eeuwige draaiing naar het licht van de zon toekeert en er tegelijk vanaf
wentelt, neemt het invallend licht gestadig af, maar groeit het aantal mensen
dat van lieverlee de gereedstaande stoelen bezet, om zich te laten koesteren
in dat andere licht. Het licht dat uitstraalt vanaf Golgotha. Een gepassioneerd
licht. Een licht van verlossend lijden dat zich bundelt in het citerend thema van
de samenkomst: “het is volbracht”. En zich een weg zoekt om hartstocht te
wekken in de harten van de mensen waar het allemaal om begonnen is. Een
hartstocht, een drift en een drang om de weg van het hart te gaan. Steeds
verder. Of nu een zachte koelte of een frisse wind, dan wel een hard bestormd
bestaan je drijft. In passie verder. Golgotha voorbij.
Het is 13 maart 2016. Over een paar weken zal de wereldwijde Kerk het
paasfeest weer vieren. Als een hoogtepunt na een periode van inkerend
gedenken van het lijden van de Heer van die Kerk. Maar nu, in het toeleven
daarnaar, brengen we onszelf alvast een beetje in de stemming in een
passiezangdienst, waarin liederen zullen klinken die ons plaatsen in de
relatie die wij elk persoonlijk, door de Geest, mogen hebben met de Vader
en met de Zoon. We zingen elkaar bemoedigend toe dat er een God is die
hoort. En plaatsen onszelf met al onze beperkingen en al ons hinderen in
dat onbeschrijfelijke licht dat uit de diepste duisternis opstraalt. Omdat op
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Golgotha eens die paar woorden alomvattend werden uitgesproken: het is
volbracht! De handtekening in ons paspoort; het visum dat ons verder reizen
rechtvaardigt.
Het koor, waarvan de gelederen door
de heersende griepgolf wat uitgedund
was, liet van zich en van de boodschap
horen, die al zingend ook vandaag
gebracht mocht worden. Vanuit onze
onvolkomenheid komend en hier en
daar die onvolkomenheid doortrekkend
in onze bijdrage, zouden we al gauw bij
de wens hebben kunnen komen dat we
maar wat meer zouden hebben gegeven
dan we deden. En dat niet alleen wat
het zingen betreft, zoals we dat in tekst en muziek deelden met elkaar en
de mensen in de dienst met het zingen van “I’ll wish I had given Him more”.
Edoch, het komt tenslotte zoals het komt (maar nooit zoals het gaat!), en
biedt tenminste de mogelijkheid tot verbeteren. Misschien is wat meer passie
op z’n plaats; wat meer hartstocht. En in het koorzijn misschien ook wel wat
meer dirigent. Misschien is een dirigent in dubbelrol wel wat teveel gevraagd
voor een koor dat op volgen bedoeld is ingesteld te zijn. Kijken en niet zien
beroept zich op routine. Maar vermeende routine is dan fnuikend. Het zijn
dingen die onze uitvoerende prestatie niet direct ten goede beïnvloeden. Al
zijn er kennelijk nog andere dingen, die de luisteraar toch geboeid houden.
Waar een ‘blik in de spiegel’ enige kritiek rechtvaardigt, hebben we vandaag
weer kunnen zien en horen hoe de mensen, met wie en voor wie we ons
inspanden, genietend meegingen in de passie die de teksten dragen. Passie
omdat de teksten ons telkens weer pijnlijk herinneren aan ons tekortkomen.
Aan ons zwalken langs de waarden van het Woord. Kennelijk onmachtig om
voluit te vertrouwen. Dat doet soms pijn. Misschien wel passie-pijn.
Passie. Tegenwoordig vaak gebruikt om een zekere bevlogenheid aan te
geven voor dingen waar we mee bezig zijn. Een aanduiden hoe belangrijk een
liefhebberij voor ons is. Passie staat dan voor gedrevenheid. Een hang naar
volkomen opgaan in wat we belangrijk vinden. Tot aan pijn lijden toe, als we
over onze grenzen van kunnen heen gaan. Maar pijn die we onszelf, willens en
wetens, actief aandoen. Om welke prestatie het dan gaat doet er niet toe. Het
kan een lichamelijke inspanning zijn, maar ook gaan om de inspanning, die we
ons moeten getroosten bij het bedrijven van de zangkunst. Als we passie zo
beleven – of zo gepassioneerd zijn – dan levert dat zeker een goede bijdrage
op de momenten dat we onze liederen-met-een-boodschap vertolken. Recht
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uit ons hart. In een pogen om onszelf telkens
weer te overtrefen. Als in een hartstocht,
die gemoederen in beweging brengt en onze
luisteraars kan raken. Het vergt oefening. Het
vergt inspanning. Het vergt concentratie. Daar
is niets mis mee. Dat geeft voldoening. En het
komt ons zeker ten goede. Maar passie is ook
iets anders.

Zie de Mens
Striemen
Wonden
Doornen kroon
Een kruishout
En Gods eigen Zoon

Het woord passie, dat we denkelijk vooral
Bespot
kennen uit de lijdensgeschiedenis van onze
Gehoond
Heer, is een oud woord, dat uit het Latijn komt
Gebroken macht
en al sinds de 13e eeuw in het Nederlands
Der duisternis
taalgebied in gebruik is. Het wordt dan
Het is volbracht
gebruikt in de betekenis van lijden. Maar niet
zozeer een lichamelijk lijden, alswel een lijden
Jan Swager
van de ziel, dat als stormachtig bezerend
ons hart kan doorgloeien. Een gemoedspijn;
iets wat je in het hart raakt; het hart op tocht zet en in beweging brengt.
Een lijdzaam (passief), maar hartelijk ondergaan van de pijn die mensen of
omstandigheden je aandoen. “Geen klacht kwam over Zijn lippen”.
Passie in de lijdenstijd van onze Heer gaat niet in eerste aanleg om de pijn
van de striemen, de doornenkroon of de doorboorde handen en voeten, maar
om de pijn van de verlatenheid. Het gaat om het, ten einde toe, lijdzaam
aanvaarden en ondergaan van de pijn van de afwijzing, van de hoon en van
de bespotting; van de overlevering aan de diepste duisternis. Met vragen
wellicht: “Waarom hebt Gij mij verlaten?” Maar zonder in opstand te komen.
Daarmee is passie eigenlijk het getroosten van de pijn van de onmacht. Van
het lijden aan de noodzaak om zwakte te overwinnen in het moeten voldoen
aan een verwachting of een doel. “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van
Mij weg; doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede”.
Voor ons, in de passiezangdienst, ging het om de volbrachte taak van onze
Here Jezus, waarin Hij Zijn bewogenheid leed met de verloren mens en
door dat lijden te volbrengen, die mens uit de verlorenheid ophief en weer
in het licht stelde, dat de wereld op de paasmorgen stralend zou begroeten.
Onze liederen brachten ons bij dat overweldigende gebeuren. Op die heuvel
daarginds. Waar het noodzakelijk lijden in passie werd volbracht.
Het zonlicht, dat aanvankelijk door de hoge ramen in de westgevel binnenviel,
straalde niet meer naar binnen. Buiten donkerde het. Maar in het vervangende
kunstlicht bleven de kleuren zichtbaar en konden de klanken van het Woord
en van de zang in hun boodschap doorklinken. Misschien hebben ze wel
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wat harten ‘op tocht’ kunnen zetten. Op weg naar de lichtende morgen van
verblijden. “Mijn Jezus, ik houd van U” vulde op enig moment de ruimte en
vertelde van de liefde die we schuldig zijn aan Hem, die uit Zijn liefde voor
ons, Zijn lijden in passie volbracht. Hij betaalde passief met Zijn leven, om
óns leven te behouden.
Als u dit leest zijn de paasdagen alweer voorbij en leven we weer in
de wekelijkse routine van het koorzijn. De aandacht gericht op nieuwe
hoogtepunten, zoals de cd-opname en andere activiteiten verder in het jaar.
Activiteiten waar we al met genoegen en voorgenietend naar uitkijken en
naartoe leven. Intussen ons welbewust zijnde van de betekenis van teksten op
muziek die we voor onszelf en voor anderen zingend de ruimte mogen geven.
Geïnspireerd, blijmoedig en bevrijd. En dus maar niet in lijden; niet in passie.
Niet passief.
Jan Swager

Lente
Daar gleed zomaar een klein brutaaltje,
Mijn kamer binnen, stil en zacht,
Het was een gouden zonnestraaltje,
Dat d’eerste lenteweelde bracht.
En plots’ling was al ’t grauw geweken,
Toen zij haar gouden draadjes spon,
En even binnen had gekeken,
Glansde alles wat maar glanzen kon.

En lente zelf stond toe te kijken,
Naar ’t zonnestraaltje blij en jong,
Dat alle somberheid deed wijken,
Waar ze maar kwam en binnendrong.

Zij bracht mijn plantjes tot nieuw leven,
En ’t schilderstukje aan de wand,
Heeft ze een scheutje goud gegeven,
Tot ’t hing te schitteren aan de wand.

‘Naar buiten nu’, zei lente lachtend,
‘Kom mee, je werk is nog niet af,
Maak alle knopjes die daar wachten,
Vlug open met je toverstaf’.
Zo kon dus lente haar taak beginnen,
Met ’n zonnestraaltje, licht en blij,
En kwam ze koude overwinnen,
Van winters barre heerschappij.
A.S.J.
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Bezorging oCtaaf
Het gebeurt helaas te vaak dat er oCtaafexemplaren blijven liggen na
de eerste dag van uitgifte. Begrijpelijk, want niet iedereen is aanwezig
bij de repetitie: ziekte, vakantie of anderszins. Kan gebeuren.
Echter, niet alleen de groepshoofden zitten dan met een stapeltje oCtaven,
maar vaak ook Jan Mooiman en/of Jan Schoneveld zitten er mee.
Hier moeten we een oplossing voor zoeken.
•

Er zijn koorleden die altijd een klein of groot stapeltje oCtaven meenemen
om te bezorgen. Prachtig, want dat scheelt heel veel geld aan portokosten.
Stel dat zo iemand op vakantie gaat, laat hij dit van te voren dan even
melden aan zijn groepshoofd: ik ben er de komende twee, drie weken
niet, dus ook niet voor de oCtaaf die in die periode zal uitkomen.
(Sommige koorleden gaan zelfs langer dan drie weken weg…). Deze
koorleden zouden dan eigenlijk van te voren moeten aangeven wie de
bezorging gaat overnemen. Een taak voor de vakantieganger zelf.

•

Stel dat er ook in die periode nieuwe muziek uitgedeeld zal worden. De
Muziekcommissie zal die muziek – op naam - bewaren voor die persoon
(of personen) en zodra de vakantieganger(s) weer terug is (zijn), wordt de
nieuwe muziek overhandigd. Het is misschien een goed idee om dan ook
de oCtaaf van dat koorlid erbij te doen; maar ook dit zou van te
voren moeten worden afgesproken met die persoon of personen en de
muziekcommissie of het groepshoofd.

•

Maar als zo iemand dan ook altijd een stapeltje oCtaven wegbrengt, zullen
die door een ander koorlid moeten worden bezorgd: iemand die bij hem in
de buurt woont bijvoorbeeld. Taak voor de vakantieganger zelf om dit van
te voren even te regelen met een koorcollega.

•

Nu het geval dat er iemand ziek is. Niemand weet wanneer die persoon
weer op het koor komt. De groepshoofden zullen dan proberen iemand
te vinden in het koor die er vlak bij woont om de oCtaaf in de bus te doen
of beter nog, persoonlijk te gaan overhandigen. Het is natuurlijk niet goed
dat na drie of vier weken de oCtaaf nog in het bezit is van het groepshoofd.

•

Mocht u nog een beter idee of ideeën hebben, wij van de Redactie staan
‘open’ voor nieuwe en betere suggesties.

Johan de Geus
Redactie oCtaaf
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Van: de penningmeester
Dit jaar is voor ons koor een jubileumjaar, want we bestaan op
donderdag 20 oktober 2016 50 jaar.

Dat betekent dat er in 2016 allerlei activiteiten zullen plaatsvinden. Tevens
wordt er een jubileum-cd uitgebracht. Het uitbrengen van deze cd kost echter
veel geld.
De cd zal worden gepresenteerd tijdens ons jubileumconcert op vrijdag 21
oktober 2016 in de Alexanderkerk.
In het januari-nummer van oCtaaf is u verzocht om de toegezegde inanciële
bijdrage over 2016 (minimaal € 25,00) over te maken op de bankrekening:
NL88 INGB 0001 6531 59
Medio april 2016 heeft ongeveer de helft van de vrienden/vriendinnen/
passieve leden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. De andere helft helaas
nog niet.
Diegenen die hun bijdrage over 2016 nog niet hebben betaald, wordt
vriendelijk verzocht om dit op korte termijn te willen doen.
De cd-opname staat gepland op dinsdag 10 en woensdag 11 mei in de
Holaankerk te Rotterdam.
We zullen als Christelijk Mannenkoor Prins Alexander ervoor zorgdragen dat er
dit jaar een prachtige jubileum-cd wordt uitgebracht.
Jan Bos,
Penningmeester
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Nep - tune
Jan en Janny hadden
beslist geen valse toon
gezet.
Ter gelegenheid van hun
60-jarig huwelijk nodigden
zij de Redactieleden
van de oCtaaf met
hun partners uit om te
‘Chinezen’ bij Neptune.
Proost, Jan en Janny, op
naar de 65…
De keuze tussen al het
lekkers op de kaart, viel
echter niet mee – bij
sommigen. Uiteindelijk
stond de tafel toch
overvol…

Kijk beste koorleden, dit komt regelmatig voor. Lijkt het u wat? Laat het
ons weten, want als lid van de Redactie, kunt u de volgende keer gewoon
mee-eten, nadat u en uw eventuele partner zijn uitgenodigd.
De Redactie
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Chinezen
Een lid van ’t mannenkoor, zowaar, die zat in Hees
te smullen bij de plaatselijke dorps-chinees.
Toen hij zijn buurmans spare-ribs wilde pikken
beet die hem toe: dat moet je mij niet flikken!
Er is genoeg; snijd jij maar in je eigen vlees.
Jan van Faassen

1/6 Pagina
Kosten:

1/4 Pagina
Kosten:

Looptijd:

€ 150,= per jaar
aar
€ 15,= per
uitgave
onze
2 jaar met optie
tot verlenging
van steeds 2 jaar

€ 100,= per jaar
€ 10,= per
uitgave
Looptijd:
2 jaar met optie
tot verlenging
van steeds 2 jaar
U heeft voorrang bij het
bestellen van kaarten voor onze
overige concerten

U heeft voorrang bij het
bestellen van kaarten voor onze
overige concerten
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Oranjefeest
Vlak voor Koningsdag 2014 vroeg onze nieuwsgierige kleinzoon
Matthijs van 9 uitbundig lachend, terwijl hij onze oude fotoboeken
weer eens tevoorschijn had gehaald: “Wie is dat kind op dat gekke
ietsje?”
“Dat is jouw moeder toen ze net zo oud was als jij nu. En dat gekke
ietsje was haar grote trots. Vlak voor Koninginnedag – want zo
heette dat in 1985 nog – had zij helemaal zelf haar iets versierd
met rood, wit, blauwe en oranje vlaggetjes, strikken en bloemen.
Op school hadden alle meesters en jufen hun best gedaan om
alle kinderen enthousiast te krijgen voor de KOF, oftewel de grote
‘KoninginnedagOranjeFietsoptocht’.
Aan de versierders van de drie mooiste ietsen zou een leuke prijs
uitgereikt worden.”
Zijn commentaar was duidelijk: “Ik ben blij dat ze bij ons op school niet van
die gekke dingen verzinnen. Ik hoop dat er bij ons met Koningsdag weer wat
spannender dingen gedaan worden. Jullie woonden toen toch in Duitsland en
daar hadden ze toch geen Koningin. Hoe ging dat dan?”
Die vraag was niet aan dovemans oren gesteld; daar ging opa maar al
te graag op in. “Nou, kom maar eens naast me zitten. Dan kan ik je aan
de hand van nog veel meer foto’s precies vertellen hoe we in Bramsche
bij Osnabrück echt Nederlands Koninginnedag vierden. We woonden daar
met zo’n zeshonderd gezinnen van Nederlandse militairen en leerkrachten.
Voor de ongeveer driehonderd Nederlandse kinderen was er een aparte
Nederlandse school. Op die school was ik dus ook meester. Een paar weken
voor Koninginnedag werden in alle klassen het Wilhelmus en een aantal
Nederlandse vaderlandsliederen geoefend.
Op 30 april 1985 begon
de feestelijke Oranjedag
met een aubade. Voor de
jarige Koningin Beatrix
werd er dan op het
speelplein gezongen.
Omdat zij er zelf niet
was, kwam dan haar
plaatsvervanger, namelijk
de commandant van onze
luchtmachtbasis. Kijk,
op deze foto sta ik als
dirigent op een speciale
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verhoging voor een héél groot kinderkoor van bijna alle 300 oranje versierde
schoolkinderen.
De commandant en nog een aantal hoge militairen met veel medailles op
hun uniform stonden op een soort laag podium. Daarachter stonden dan alle
andere toehoorders: vaders, moeders en ook heel veel Duitse mensen uit die
wijk.
Na het zingen van het Wilhelmus – begeleid door een muziekkorps – en
het zingen van een aantal liederen als ‘Piet Hein…..’ en natuurlijk het
‘Lang zal ze leven’ opende de commandant met een kort woordje de
KoninginnedagOranjeFietsoptocht.
Achter het muziekkorps aan ietste de feestelijk versierde oranje stoet de hele
wijk door.
“Weet je wat ik op die dag nou een beetje jammer vond?” liet ik mij
mijmerend tegenover onze kleinzoon ontvallen. “Nou, wat dan? Begon het
ineens te stortregenen?”, probeerde hij met enig leedvermaak. “Nee, het
‘oranjezonnetje’ werkte gelukkig goed mee. In zijn woordje bedankte de
commandant mij extra voor de jaren dat ik de aubade zo mooi georganiseerd
en gedirigeerd had, maar dat hij vergeten was mij voor te dragen voor een
lintje. Vlak daarna zouden wij weer naar Nederland verhuizen, en zou het er
dus ook niet meer van komen.
Na aloop van de optocht waren
de kinderen natuurlijk ontzettend
benieuwd wie de prijzen voor
de mooiste ietsen in ontvangst
mochten nemen. Daarom
maakte de voorzitter van de
beoordelingscommissie al snel
de uitslag bekend: omdat de jury
vond dat eigenlijk ieder kind wel
de hoofdprijs verdiende, kreeg
iedereen een enorme ‘oranjetraktatie’.”
Op de misprijzende vraag van Matthijs: “En was iedereen daar blij mee? Ik
zou liever een mooi cadeau of een beker krijgen!” heb ik verder maar niet
geantwoord.
“Op het sportveld ging het programma verder met allerlei spelletjes en
wedstrijden, zoals het overbekende koekhappen, zaklopen, al ietsend
ringsteken en verschillende balsporten. Een heuse kinderkermis vrolijkte het
hele gebeuren nog verder op. Voor dorstige kelen stonden heel wat plastic
bekertjes met oranje aanmaaklimonade klaar.
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Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!
Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert
u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van
dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd
per doelgroep.

Uw touroperator & touringcarbedrijf
90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid
97,8% tevreden relaties

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst.
De 4de generatie is momenteel volop actief binnen
Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog
de

van de 3 generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij
bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom

Uw evenementenbureau voor uw
bijzondere gelegenheden.
Particulier & business events,
incentives, meetings, conferences.

is het verbinden van gezelschappen door unieke
belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest
Meerdaagse reizen & Dagtrips
Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

uiteenlopende belevenissen waar!
Afspraak?
Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel
vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714
of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte

Trips voor uw gezelschap
Voor ieder gezelschap > 25 personen
een uniek aanbod

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk
dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons
voltallige team zijn wij u graag van dienst!

Schoolreizen, studiereizen en werkweken
Een passend aanbod voor ieder onderwijs

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor
Jacco & Christian Verschoor

Individuele boekingen
Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

Huur een bus, bereken een prijs!
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Eigenlijk vond ik Koninginnedag in Duitsland nog leuker dan in Nederland”,
vervolgde ik enthousiast mijn verhaal, terwijl mijn kleinzoon al duidelijk
liet merken het onderhand wel genoeg te vinden. “Echt?” was zijn enige
vermoeide commentaar. “Voor alle Nederlandse vaders – en natuurlijk ook de
moeders - die op, bij en voor de militaire basis werkten, werd ieder jaar op de
avond voor Koninginnedag in een echt kasteel een groot Oranjebal gehouden.
Aan beide kanten van de lange oprijlaan naar het kasteel stonden saluerende
militairen met fakkels. Al die militairen kwamen in gala-tenue en de dames
in deftige avondjurken. Omdat ik - als schoolmeester - geen militair was,
moest ik een smoking aan en oma had dan een heel sjieke lange jurk aan.
De smoking, die ik in 1977 voor die feesten had gekocht, draag ik nog steeds
bij optredens van ons Christelijk Mannenkoor Prins Alexander. Ja, dat waren
prachtige feesten met schitterende muziek om lekker op te dansen. Ook
overheerlijke bufetten met veel verrukkelijk eten en drinken verhoogden de
feestvreugde. Vlak voor 24.00 uur kwamen militairen in een soort lakeienpak
glaasjes oranjebitter serveren. Klokslag 24.00 uur riep de commandant: “Leve
de Koningin, hoera, hoera, hoera!” Daarna hief hij zijn glaasje oranjebitter
omhoog en nodigde eenieder uit om een toost uit te brengen op de jarige
vorstin. Hierna werd er weer volop doorgefeest. Zulke feesten heb ik hier in
Nederland nog nooit meegemaakt!”
Een jaar later, in het weekend voor
Koningsdag 2015 was onze zoon Roeland
– in Bramsche geboren - met zijn
dochtertje Charlotte bij ons. Na de koie
stond hij op en nam op gewichtige toon
het woord. “Pa, vorig jaar was ik er ook
bij toen jij aan Matthijs dat hele lange
verhaal over Koninginnedag in Duitsland
vertelde. Toen ik hoorde dat jij zo op een
lintje gehoopt had, bedacht ik meteen:
volgend jaar héb jij je lintje! Het heeft
me heel wat moeite gekost om achter het
adres te komen van die commandant van
toen.
Het is me uiteindelijk gelukt en nadat ik
hem jouw wens duidelijk gemaakt had,
verzekerde hij mij dat hij jou alsnog bij
de Kanselarij der Nederlandse Orden te
’s-Gravenhage zou voordragen voor een
ridderorde. Charlotte, ga jij papa’s tas
even ophalen.

oCtaafmaart
april 2014
2016
oCtaaf

15

Pa, je zult al wel vermoeden welke kant het op gaat: het heeft Zijne Majesteit
de Koning behaagd jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hierbij overhandig ik jou de bijbehorende versierselen.”
In eerste instantie wist ik niet goed wat ik met de situatie aan moest, want
het was een echte onderscheiding in de originele foedraal. Nadat hij zijn
stem weer - wat minder gewichtig - had aangepast, maakte hij duidelijk dat
ik mijn verhaal in 2014 zo aandoenlijk gebracht had, dat hij toen direct op
Marktplaats aan het zoeken is gegaan.
Blij verrast – anders dan wanneer ik de onderscheiding van de burgemeester
ontvangen zou hebben - bedankte ik hem voor deze koninklijke actie ter
completering van mijn vorstencollectie. Op deze manier werd Koningsdag
2015 weer een heel ander Oranjefeest.
Wat zal 2016 aan Koningsfeesten brengen…?
Peter Peters

En, dat gaat naar Den Bosch toe…

Ik herinnerde mij dat wij enkele jaren geleden een bezoek aan deze
mooie en gezellige stad hadden gebracht, samen met vrienden en ook
een bezoek aan het Jeroen Bosch-museum, een voormalige kerk aan
het Jeroen Boschplein. Toentertijd gingen wij iedere twee maanden
met z’n vieren een (bijna gratis) treinreisje maken naar een mooie
of bijzondere plaats ergens in het land. Het was altijd weer een
verrassing wat het ging worden en dit keer, werd het Den Bosch.
Nu wil het toeval, dat één van onze collega-Shiphosts aan boord van het ss
Rotterdam in Den Bosch woont en ik hem regelmatig aan boord tegenkom.
Deze collega heeft naast het Shiphost zijn, nóg een leuke hobby. Hij volgt
namelijk een cursus als Stadsgids van deze mooie stad en ik heb hém
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geraadpleegd om te weten te komen wat er zoal te doen is in de wintertijd in
zijn stad.
Nou, en toen kwam er wel het één
en ander. Hij vertelde dat als wij uit
het NS-station ’s-Hertogenbosch
komen en richting centrum zouden
lopen, wij als eerste even langs dé
banketbakkerij van Den Bosch van
Jan de Groot moesten gaan om
aldaar de beste Bossche bollen te
gaan eten, mét een smakelijk kopje
koie.
Helaas, één van onze dames ‘deed
aan de lijn’ en tot op de dag van vandaag heeft ze nog steeds spijt dat ze toen
géén heerlijke Bossche Bol heeft geproefd, laat staan gegeten…
En er stond toch een rij mensen – het was zaterdagochtend - tot óp het
trottoir, geduldig te wachten. Dus wij ook maar ‘geduldig’ aansluiten, want zo
iets heerlijks wilden wij ook wel eens proeven!
Gelukkig bleek deze rij mensen te wachten op hun bestelling, dus mochten
wij hen passeren, de lunchroom in om daar een plaatsje te zoeken aan een
tafeltje. En ze wáren toch lekker, die bollen! En dat was niet overdreven, het
was ‘om je vingers bij af te likken’. Nou en dat laatste mocht daar gewoon…
Ik denk dat Jan de Groot er héél groot
mee is geworden…
In de bakkerij zorgt een team van tien
enthousiaste bakkers om dit heerlijke
product te creëren. De Bossche Bol wordt
gemaakt van pure chocolade en níet van
melkchocolade, wat een veel voorkomend
misverstand is. Deze lekkernij wordt
voornamelijk buiten de stad als Bossche
Bol aangeduid. In de stad zelf heeft men
het over een ‘sjekladebol’.
Na dit lekkers gingen we richting centrum
en de Markt. Volgens de dames zijn
de winkels hier toch wel anders dan in
Rotterdam. Het was er gezellig druk, een
echte zaterdag.
Helaas konden we nog geen boottochtje gaan maken over de Binnendieze.
Dat kan pas vanaf 1 april tot eind oktober. Op zich is het erg leuk om in een
luisterbootje het oude riool van de stad te bevaren.
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Chinees Specialiteiten Restaurant

DE GOUDEN OCEAAN
Catering vanaf 15 personen, € 10,50 pp
Gratis thuis bezorgd
Elke vr. za. en zo. lopend buffet, ook à la Carte
Adres: Dorpsstraat 43
2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 312 459
www.goudenoceaan.webklik.nl

Telefoon 010 450 69 07

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

”Bij een uitvaart
gaat het niet over
een dag uit het
leven maar over
Postadres:
IJsselzoom 50
2902 LB Capelle a/d IJssel
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een heel leven
in één dag”
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( 010 447 99 00

Dit hadden wij, mijn vrouw en ik, al eens eerder gedaan. Het is echt de moeite
waard om dit nog eens te doen, later misschien.
Je vaart op deze rivier door smalle watersteegjes en onder historische panden
en pleinen. De tochten duren gemiddeld drie kwartier tot een uur en een gids
vertelt u al varend veel over de historie van Den Bosch.
Aan de Markt 77 werd begin 13e
eeuw, in opdracht van Hertog Hendrik
van Brabant, de Moriaan gebouwd.
Tegenwoordig staat dit huis bekend als
het oudste bakstenen huis van Den Bosch
en hier vind je sinds eind jaren zestig het
VVV.
Iedere zaterdag organiseert het VVV een
cultuurhistorische stadswandeling waar
je aan kunt deelnemen. Tijdens deze
wandeling loop je met een stadsgids door
het eeuwenoude stadscentrum van ’s-Hertogenbosch. Je komt daarbij langs
vele bezienswaardigheden van het oude centrum, waarover de gids je dan
leuke anekdotes kan vertellen. Een aanrader voor een ieder die meer te weten
wil komen over deze meest gastvrije stad van Nederland.
Niet varen dit keer, dus besloten we dat we met elkaar eerst een bezoek
gingen brengen aan de St. Jan, de prachtige gerestaureerde kathedraal.
Op de plek waar nu de Sint Jan staat, stond eerst een romaanse kerk. De
bouw hiervan startte ongeveer in 1220. Deze gotische Sint Jan is als het ware
over haar voorganger heen gebouwd.
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Er zijn nog steeds delen van de romaanse
kerk bewaard gebleven. De Sint Jan kwam
omstreeks 1530 gereed.
De bouwstijl heeft in de omgeving van Den
Bosch bijna geen invloed gehad, maar de
kerk is wel verwant aan een aantal grote
stads-kerken in het oude hertogdom Brabant.
De kerken van onder andere Antwerpen,
Mechelen, Leuven en Diest zijn wel in een
verwante stijl gebouwd. Vandaar dat men
spreekt van Brabants Gotiek.
Na de val van de Spaanse vesting
’s-Hertogenbosch, werd op woensdag 19
september 1629 een eerste hervormde dienst
gehouden.
Frederik Hendrik van Oranje en zijn gemalin
Amalia van Solms waren hierbij aanwezig. De
katholieke erediensten werden verboden. De
Sint Jan werd protestants, evenals de andere katholieke kerken. In de stad
waren wel katholieke schuilkelders, die tegen betaling van steekpenningen
werden gedoogd.
Keizer Napoleon Bonaparte was in mei 1810 in
’s-Hertogenbosch. Hij ontving een delegatie van
Bossche katholieken. Hem werd duidelijk gemaakt
dat de overgrote meerderheid van de bevolking
katholiek was en gaf hierop de kerk resoluut terug
aan de katholieken en zei: “Vous aurez la grande
église et un évêque aussi” (U zult de grote kerk
hebben en ook een bisschop).
Het bisdom werd heropgericht. In het najaar van
1810 is de teruggave aan de katholieken door
Napoleon in de Tuilerieën bevestigd. (Tuilerieën
zijn de tuinen van het voormalige koninklijk paleis
in Parijs). De kathedraal kreeg op 22 juni 1929 de
eretitel basiliek.
Wist u overigens, dat de kerk een engeltje heeft die met een mobieltje is te
bereiken? Ik weet alleen het 06-nummer niet meer…
Na dit bezoek aan deze schitterende kerk, gingen we naar het bekende
museum van Jeroen Bosch aan het Jeroen Boschplein en sinds 2007 gevestigd
in een voormalig kerkgebouw.
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Het jaar 2016 is voor veel Bosschenaren een
belangrijk jaar. Immers, het is dit jaar de 500e
sterfdag van Jheronimus Bosch. Op 9 augustus 1516
luidden de klokken van de Sint Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch voor de begrafenis van Jheronimus
Bosch, de bekendste Nederlandse schilder en
kunstenaar uit de middeleeuwen.
Hij werd rond 1450 geboren en werd zeer bekend
in binnen- en buitenland. Met de jaren werd zijn
roem alsmaar groter en 500 jaar later inspireert
hij nog steeds vele kunstenaars en bezoekers van
vooraanstaande musea over de gehele wereld die zijn schilderijen koesteren in
hun collectie.
Dit was wederom een bijzondere ervaring. Je kunt er wel uren vertoeven om
alle prachtige schilderijen en wandkleden te bezichtigen, maar het museum,
de voormalige St. Jacobskerk, sloot echter haar deuren om 5 uur ’s middags,
dus helaas, veel tijd hadden we toen niet. Maar we komen terug…
Met behulp van een audiofoon (eenzelfde apparaat zoals wij toentertijd ook
aan boord van het ss Rotterdam hadden), werd je door het vijf etages tellende
kerkgebouw geleid.

Michelangelostraat 10
3066 NM ROTTERDAM

Telefoon 010 289 25 55
www.vanesch-belastingadviseurs.nl

Belastingadviseurs
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Op de bovenste verdieping had
je een prachtig uitzicht over de
stad en ver daarbuiten.
Het museum staat helemaal in
het teken van Jeroen Bosch,
die eigenlijk Jheronimus van
Aken heette.
Hij neemt de mens mee naar
een wereld waarin fabelachtige
wezens, geloof en symbolen
centraal staan en diepere
betekenissen hebben.
Het interieur van de Sint Jacobskerk zorgt daarbij voor een bijzondere sfeer.
Naast de schilderijen en de unieke wandtapijten, gevormd door de Poolse
gebroeders Mierzejeweski, vliegen karikaturen
van de meesterwerken van de schilder boven
je hoofd.
In de kelder bevindt zich nog het atelier
van Jeroen Bosch, welke in die tijd aan de
Markt gelegen was. Echter, nu hebben wij dit
niet kunnen zien, maar we hopen een volgende keer meer tijd hiervoor te
hebben. Een mooie gelegenheid om een impressie te krijgen van de meester
Jheronimus Bosch in zijn eigen
omgeving.
Eén van de beroemdste schilderstukken is de drieluik van de
Tuin der Lusten. Dit is de titel die
traditioneel gegeven wordt aan een
drieluik van deze Zuid-Nederlandse
schilder in het Museo del Prado in
Madrid. Jeroen Bosch neemt een
bijzondere plaats in binnen de Europese kunstgeschiedenis, vanwege zijn
unieke laatmiddeleeuwse beeldtaal.
Over de precieze betekenis ervan zijn de
meningen verdeeld.
De meeste auteurs zijn het er wel over
eens dat de schilder hier de zondigheid
van de mensheid aan de kaak stelt. Het
zou hier gaan om een ‘schijnparadijs’,
waarin de mensheid zich waant in
een situatie zoals die bestond vóór de
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zondeval, zonder besef van gevaar en
zonder kennis van ‘goed en kwaad’.
Eveneens een heel bekend schilderij is ‘De
Hooiwagen’.

Tenslotte werd ons aanbevolen om te
gaan dineren bij Picasso, in de Kerkstraat.
Dit was een voortrefelijk idee om zo’n
bijzondere, interessante dag mee af te
sluiten. Dit alles dankzij de tips van onze
collega Shiphost uit ’s-Hertogenbosch,
Floor Evers. Waarvoor onze hartelijk dank!
Johan de Geus
Hieronder vindt u een link naar een interessante toelichting op
“De tuin der lusten”. Er worden delen uitgelicht en besproken.
https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/

In Siddeburen woonde een bok
Die machtsverhief en worteltrok.
Die bok heeft onlangs onverschrokken,
De wortel uit zichzelf getrokken,
Waarna hij zonder ongerief
Zichzelf in het kwadraat verhief,
Maar het feit waardoor hij
Voort zou leven,
Is dat hij achteraf nog even,
De menigte die hem huldigde,
Met vijf vermenigvuldigde.
Kees Tet,
West-Fries-gedichtje
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Ro.ad & klus
Noldijk 23
2988 CD Ridderkerk
Telefoon 0180 – 617775
06–- 53245389
31 75 02 31
Mobiel 06
E-mail: ron@roggeveen.me

Ron Roggeveen
Geeft u advies voor onderhoud, verbouwen of aankoop van uw
woning.
De irritante klemmende deur of raam, een scheef staande meubel of
die wankele tafel, de gebladderde schuur schilderen of die verzakte
tuinmuurtjes opnieuw metselen of wat u in en om het huis of boot
vakkundig verholpen wilt hebben is Ro.ad & klus een goede keuze!
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Droom of wens of is het toch wensdroom….?
Bij een nieuw jaar (maar ook wel later…) heb je wel eens ideeën en
gedachten waarvan je denkt of er wel eens iets van terecht zal komen.
Zo niet direct, dan toch wel op langere termijn. Hoop je…
Je hebt allemaal wel eens een gedachte waarvan je denkt dat het wel
leuk zou zijn indien e.e.a. nou eens werkelijkheid zou worden. Nou
heb ik ook zo een wens waarvan de uitvoering…
Eh…wacht even…
Het lijkt me goed om alvorens nu mijn stille wens naar voren te
brengen, het misschien aardig is om eerst de aanleiding hiervan te
schetsen.
Een aantal jaren terug bezocht ik rond de kerst een advent- dan wel
kerstviering in de kathedraal van Rotterdam aan de Mathenesserlaan. Een
imposant gebouw met een geschiedenis die de moeite waard is.
Een jaar of twee er voor stond in het Huis-aan-Huisblad de Havenloods
een klein berichtje dat in genoemd gebouw een orgelbespeling zou plaats
vinden. Het zou worden bespeeld na een ingrijpende restauratie. Het zal rond
september geweest zijn.
Ik vond het bijzonder omdat je niet zoveel hoorde of merkte van bepaalde
activiteiten in en rond genoemd kerkgebouw.
Zeker, het imposante gebouw heeft grote bekendheid gekregen sinds de
uitvaart van Pim Fortuyn, en wellicht door de wisseling of liever de opvolging
van een bisschop, maar is verder daarna weer als het ware in de anonimiteit
verdwenen.
Maar goed, ik ging op die bewuste zaterdagmiddag naar de Mathenesserlaan.
Het bevreemdde mij al dat bij aankomst het grote metalen hek gesloten bleek.
Dichterbij komend zag ik een wapperend A-viertje op genoemd hek, waarop
doodleuk stond aangegeven dat… wegens restauratie van het instrument er
geen bespeling plaatsvond. Nou vráág ik je… Goed, dat was dat.
Nu de viering rond advent en kerst.
Een gemengd koor, zijnde de Kathedrale Cantorij, zong fraaie kerstliederen
en het orgel begeleidde op ingetogen wijze. Het was wel wat vreemd dat
het orgel nou niet bepaald groots zijn geluid liet horen bij b.v. een solo of bij
een uitbundig gezongen en gespeeld kerstlied. Ik kan, zeker bij een bekend
muziekstuk, genieten bij het zogenoemde volle werk of plenum.
Nu lagen er in de kerk een aantal folders waarin werd aangegeven welke
Cantorij de liederen ten gehore bracht alsmede de meewerkende organist.
Ik zou best weleens een kijkje willen nemen bij de, volgens mijn fantasie,
imponerende speeltafel en het breed opgestelde orgelfront. Informatie kon je
verkrijgen via de website van de cantorij en de organist.
In de loop van de daaropvolgende weken heb ik telefonisch contact gezocht
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kathedraal van Rotterdam aan de Mathenesserlaan
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met de organist en een interessante uitwisseling van allerlei zaken betrefende
het koninklijk instrument volgde waarbij hij toch wel klaagde over de diverse
mankementen van zijn instrument.
Ik suggereerde, en nu komt het, dat het geweldig zou zijn als ons mannenkoor
samen met het Kathedrale L&E Cantorij een kerstconcert in enig jaar konden
verzorgen met de organist aan zijn indrukwekkend hoofdorgel.
Op een geschikt moment vertelde ik Arjan over het contact met deze organist
en vroeg Arjan mogelijkheden te bezien voor een uitvoering in dat fraaie
kerkgebouw.
Laat nu de organist van de Kathedrale kerk, te weten Aart de Kort, een
studiegenoot van Arjan zijn. Da’s toch mooi, nietwaar…?
Arjan bleek op enig moment inderdaad met Aart de Kort contact te
hebben gezocht om mede naar aanleiding van mijn verhaal te bezien of er
mogelijkheden waren voor mogelijke samenwerking.
Arjan vertelde mij later hoe de vlag er bij hing na zijn gesprek met de heer
De Kort en deelde mij zeer summier mee dat het orgel in de kerk van zijn
studiegenoot nog steeds niet goed bespeelbaar is. En dat tot zeer grote
teleurstelling van de heer De Kort. Een mogelijke samenwerking van ons
koor met hem en voornoemde Cantorij, lag, naar het scheen, voorlopig de
eerstkomende jaren kennelijk niet voor de hand. Jammer Jammer!
Het lijkt me zo toe dat het voor een ras-musicus buitengewoon frustrerend is
als je instrument niet optimaal voldoet aan datgene wat je er van verwachten
mag.
In dit geval voor Aart de Kort dat zijn instrument niet goed bespeelbaar is.
Van groot belang is blijkbaar toch dat een Kerkbestuur, Commissie van Beheer
of een ander kerkelijk orgaan dat technische zaken regelt, begrip heeft voor
een ontstane situatie. In zijn situatie dus een niet goed functionerend orgel.
Het min of meer malle is dat naar het schijnt, kennelijk de bisschop bepaalt
dan wel bepaalde of al of niet een uitvoering mag worden gegeven in “zijn“
kathedrale kerk en dat hij bovendien bepaalt of al of niet inanciën worden
beschikbaar gesteld voor het noodzakelijk onderhoud van het orgel.
Zowel de vorige als de huidige hoogwaardigheidsbekleder waren nota bene
fervente orgelliefhebbers en bespeelden op zeer verdienstelijk niveau het
koninklijk instrument, zo heb ik mij wijs laten maken.
Je zou toch denken dat zij toch baat zouden hebben bij het weer op de kaart
zetten van hun kerkgebouw en wellicht inkomsten zouden kunnen genereren
voor noodzakelijk onderhoud en mee zouden kunnen doen met bv de
orgelbespelingen van de Stichting Orgelstad Rotterdam.
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Er waren tijden heb ik me laten vertellen dat in rooms-katholieke gebouwen
zelfs geen orgelbespelingen mochten worden gegeven laat staan uitvoeringen
met koren.
Nu worden zelfs in prachtige rooms-katholieke kerkgebouwen door de EO
fraaie uitvoeringen opgenomen in het kader van Nederland Zingt.
Ach ja, het kan verkeren, nietwaar?
Er is hierover wel wat meer te vertellen, maar om bovenstaand verhaal ging
het mij.
Droom of wensdroom…? Het zou toch mooi geweest zijn als er weer b.v. een
aantal jaren in navolging van de kerst-concertreeks in de Groote Kerk van
Maassluis, uitvoeringen konden plaatsvinden in dit geweldige kerkgebouw.
Ik vrees dat het bij een droom zal blijven…
Bas de Zeeuw

1 jaar een baby –
10 jaar een kind
20 jaar een jongeling –
30 jaar een man
40 jaar komt de wijsheid an
50 jaar wijs –
60 jaar grijs
70 jaar roepen de kinderen je na
80 jaar misschien een overgrootpapa
90 jaar weer een kind
100 jaar niemand die je standplaats noch kent,
noch vindt.
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Traplopen
En, hoe gaat het traplopen bij u…? Tikkie lastig? Enigszins vermoeiend?
Bij aankomst “boven” ietwat hijgerig…?
Hou er over op en schei er over uit...: ‘k weet er alles van.
We zijn al weer bijna drie jaar geleden verhuisd naar een seniorenlat met
behalve een aantal trappen, ook (jawel!) een lift. Gelukkig.
We hadden al een hele tijd geleden het goed bedoelde advies gekregen om
pogingen te ondernemen om eens ein-de-lijk van die hoge trap in ons vorige
huis af te komen. Als wijlen mijn goede vader op bezoek kwam, kon hij niet
nalaten op te merken dat hij zes-en-twin-tig treden had geteld. Een hele
hijs. En dan te bedenken dat wij voor de slaapetage nog eens zestien treden
omhoog moesten… En o ja, voor je bij de buitendeur was, werd ook nog
eens een vrij steile uit drie, (of waren het er toch vier...?) hardstenen treden
beklommen.
Wel eens op b.v. een boodschappendag met zeer goedgevulde tassen de trap
beklommen…? Niet aan te bevelen, hoor. Maar ja een mens moet wát, niet waar?
Maar goed, we hebben nu de keus om de trap te
nemen of de lift.
Alhoewel mijn voorkeur bij de lift ligt, is het toch wel
goed om af en toe de veertien trappen te bestijgen
à 7 treden per stuk. Voor je conditie, begrijpt u.
Let wel: af en toe!
Je moet er geen gewoonte van maken natuurlijk.
Om de toch wel vermoeiende stijging te doorstaan, hef
ik bij de twee-en – veertigste trede van de “genomen”
trap een lied aan: ’t Hijgend hert der jacht ontkomen…. met de nadruk op
hijgend, begrijpt u wel…?
Ik moet er wel bij zeggen dat het wellicht niet om aan te horen zal zijn en
prijs me daarom gelukkig dat er op dat moment niemand in de buurt is.
Maar ben je eenmaal boven op de vier-en-tachtigste trede dan mag ik wel
uitroepen dat ik van kracht tot kracht ben voortgegaan. Nou ja met een iets
gewijzigde vorm, dat weer wel natuurlijk. Ik moet er wel eerlijkheidshalve bij
zeggen dat ik dat niet elke dag doe. Dat traplopen wel te verstaan. Zingen
evenmin. Maar het moet gezegd, je conditie gaat er wel in sommige gevallen
op vooruit. Welke gevallen dat zouden kunnen zijn…?
Ach ik kan natuurlijk niet alles vertellen maar dat beweging goed is voor een
mens, dat zij u allen wel bekend.
Blijf lopen en hopen!
Bas de Zeeuw
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Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra
korte en grote maten.

Filialen:
Capelle Koperwiek
Dordrecht Sterrenburg
Nieuwerkerk
Ro erdam Hesseplaats
Ro erdam Keizerswaard

Meyer
Falke
Tenson
Alan Red
Casa Moda
Pierre Cardin

Zeeman-zijn,
heeft slechts één kruis.
teveel op zee,
te weinig thuis!

pietlap.nl

AGENDA
Zondag 24 april

Medewerking aan de avonddienst in de Pelgrimskerk te
Zoetermeer, Eerste Stationsstraat 86. Arjan en Matthijs
Breukhoven orgel. Voorganger ds. D.A.J. Sonneveld

Dinsdag/woensdag
10 en 11 mei

Cd-opname in de Hoflaankerk te Rotterdam-Kralingen.
Dinsdag10 mei in smoking

19.00 uur

Woensdag 11 mei in gewone kleding

19.00 uur

Medewerking aan een zangavond (thema: Joh. de Heer
1866-2016) in de Grote of Sint-Adriaanskerk in
Dreischor, op Schouwen-Duiveland.

20.00 uur

Zaterdag 21 mei

18.30 uur

Busvervoer kosten € 8.00 per persoon en vertrek vanaf
Alexanderkerk om 16.45 uur
Zaterdag 11 juni

Mini Koorreis. Jubileumuitstapje voor koorleden en hun
partners. Vertrek vanaf de Alexanderkerk om 08.00 uur.

08.00 uur

Dinsdag 14 juni

Benefietconcert t.b.v. Moldavië samen met het Chr.
gemengd koor ‘De Slagsingers’ o.l.v. Johan de Hoedt in
de Alexanderkerk, Springerstraat 340. Anneke BliekMonsma, sopraan.

20.00 uur

Dinsdag 5 juli

Laatste zangavond voor de zomervakantie.

19.45 uur
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AGENDA
Dinsdag 30 augustus

Eerste repetitieavond ná de zomervakantie

19.45 uur

Zondag 25 september Medewerking aan de avonddienst in Hendrik Ido
Ambacht. Nadere informatie volgt nog
Zondag 9 oktober

Medewerking tijdens een ochtenddienst in de Hoeksteen,
Rivierweg 15 Capelle aan den IJssel

10.00 uur

Vrijdag 21 oktober

Cd-presentatie tijdens ons Najaarsconcert in de
Alexanderkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam.

20.00 uur

Nadere informatie volgt.
Zondag 13 november

Medewerking aan de middagdienst in de Pelgrimskerk te
Delfshaven, Rotterdam

14.30 uur

Zondag 4 december

Medewerking aan de avonddienst in de Open Hofkerk,

19.00 uur

Hesseplaats 441, Rotterdam Ommoord. Koor o.l.v. Arjan
Breukhoven en aan het orgel Matthijs Breukhoven.
Dinsdag 20 december Kerstconcert in de Alexanderkerk, Springerstraat 340 te
Rotterdam. Nadere informatie volgt

20.00 uur

Zondag 12 maart

17.00 uur

2017

Medewerking aan een zangdienst in de Breepleinkerk te
Rotterdam-Vreewijk

Wist U dat…?
Het mannenkoor repeteert wekelijks
op dinsdagavond
in de Alexanderkerk, Springerstraat 340
in de Alexanderpolder.
Er wordt gerepeteerd
van 19.45 uur tot 22.00 uur.

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 24 mei aanstaande.
Kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 17 mei aanleveren bij de
redactieleden. Voor e-mailadressen, zie pagina 2 van de oCtaaf.
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