NIEUWSBRIEF 16/15
20 november 2015

Die Jahreszeiten:
Op de ledenvergadering is het ook gememoreerd, we kunnen terugkijken op een
prachtig concert in een redelijk volle Bethelkerk. Wat een feest was het om met zo'n
groot orkest , schitterende solisten en zo'n enthousiaste dirigent te kunnen zingen.
We zullen dit niet snel vergeten.
Ook alle gastzangers die meededen waren vol lof over deze uitvoering van Con
Amore. Fijn om te horen uiteraard.
We bedanken nogmaals Bas v.d. Bogaard die met een gewond iemand naar de SEH
ging en daardoor de eerste helft van het concert niet mee kon zingen. Heel fijn Bas,
bedankt!

Verjaardagen december
2 Corrie van Welie
13 Ria Visser
14 Adri van den Nieuwendijk
20 Margreet van der Tol
22 Letty de Ridder

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 19 november:
U krijgt binnenkort het verslag van deze avond.

Agenda
17 december:
dhr. Wim van Herk vervangt
dhr. Ger Vos.
(Laatste repetitie voor
kerstvakantie)

Matthäus-Passion:
Nu gaan we weer volop aan de slag met de MP. Denk nu niet "o, die ken ik wel", maar
zet uw schouders eronder en studeer het opgegeven huiswerk alstublieft goed. Het is
voor deze dirigent een extra zware klus om met ons te repeteren, omdat hij de
uitvoering niet gaat dirigeren. Maar voor ons is dit dus ook extra lastig!
Het is daarom van groot belang dat u de extra repetities met Gerben (zie de agenda)
niet verzuimt. Uiteraard geldt dit natuurlijk ook voor de gewone repetities.

7 januari 2016:
eerste koorrepetitie 2016
Vanaf 19.45 uur
nieuwjaarswensen met koffie
Geen pauze
Rond 22.00 uur borrel

Studiedag Gouda op 13 februari van 10.00-15.00 uur:
Omdat er bij de oefenlocatie van Laus Deo in Gouda volop parkeermogelijkheden zijn
dient u het vervoer van en naar Gouda op deze zaterdag zelf te regelen. Probeer met
volle auto's te gaan en verreken met de chauffeur de benzine. Indien u geen vervoer
kunt regelen, meldt u zich dan bij Cees.
Voor de generale en het concert zullen we zeer waarschijnlijk weer een bus huren.
Het adres van de oefenlocatie is:
Coornhert Gymnasium, Jan van Renesseplein 1 in Gouda

13 februari 2016:
10.00-15.00 uur
gezamenlijke studiedag met
Laus Deo.

Lief en Leed:
Heel jammer dat Ben, Bert en Nel niet met de uitvoering konden meezingen. Gelukkig
konden ze wel alle drie in de kerk zijn om te luisteren.
Ria Visser hoopt haar behandelingen op 8 december te kunnen afsluiten met de
laatste bestraling. Fijn Ria, dat jij ondanks operatie, chemo en bestralingen bijna altijd
bij de repetities kon zijn. En dan is het dubbel feest als je de hele uitvoering mee kunt
zingen. Super!
Bestuursvergadering 4 november 2015:
De vergadering stond in het teken van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van
19 november.
Na ongeveer tien jaar bestuursfuncties nemen we afscheid van Marja v.d. Ven . Zij
wordt hartelijk bedankt voor het vele werk en krijgt een VVV-bon.

adres: Coornhert
Gymnasium, Jan van
Renesseplein 1 te Gouda
5 maart 2016:
9.30-12.00 uur extra repetitie
o.l.v. Gerben in De Open
Hof te H.I. Ambacht
6 maart 2016:
zangdienst in
H.I. Ambacht om 17.00 uur
o.l.v. Gerben
11 maart 2016:
generale repetitie Gouda
12 maart 2016:
Matthäus-Passion te Gouda

