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Beste koorleden, 
We zeggen het vaak tegen elkaar: ”De tijd vliegt”. 
Nog een paar weken en 2016 zit er alweer op. 
Tijd is een vreemd begrip. Ongrijpbaar, altijd maar één richting 
op. Niet terug te draaien en op vele manieren te ervaren. Mis-
schien wel eindeloos lang als je ziek bent of depressief, maar ook 
als een zucht voorbij als je blij bent en het naar je zin hebt. 
De komende weken gaan we een drukke tijd tegemoet. Optreden, 
Kerst en Oud en Nieuw. Momenten waar je naar kunt uitkijken, 
maar ook tegenop kunt zien. Ook weer sterk afhankelijk van hoe 
je in het leven staat en wat het leven je brengt. 

Uiteraard wens ik ieder koorlid een fijne tijd, met de mensen die je lief en dierbaar 
zijn; vrienden en familie. Maar laten we de mensen die dit moeten missen niet verge-
ten.  
We kunnen aan het eind van het jaar terugkijken op een mooi jaar, waarin we als koor 
enorm gegroeid zijn. We zijn daar dan ook dankbaar voor. Voor de nieuwe leden 
spreek ik de wens uit dat ze zich welkom, gewaardeerd en gekend voelen. 
Aandacht en zorg voor elkaar is ook in een koor belangrijk, laten we dit blijven uitdra-
gen en volhouden. 
Ons project “The Passion” was een groot succes waar we hard voor gewerkt hebben. 
Het was fantastisch om de boodschap aan zoveel mensen te mogen brengen. 
Het komende jaar gaat The Passion in de herhaling. Prachtig om dit project, waar we 
al zoveel tijd en energie in hebben gestoken, nog een keer kunnen uitvoeren. Ditmaal 
in Wormer in een samenwerking met de “Evenementencommissie Wormer”. 
Het voelt toch weer als een nieuw project, met ander publiek, maar daarom niet min-
der leuk. We rekenen erop ook weer een aantal “oud” projectleden te kunnen begroe-
ten en dit maakt ons koor alleen maar sterker en krachtiger in zijn uitstraling en optre-
den. Het bestuur en de projectcommissie heeft er zin in en we zullen er alles aan doen 
om het een succes te maken. Hierbij rekenen we natuurlijk zondermeer op jullie inzet 
en enthousiasme. 
Maar voor nu; allemaal fijne feestdagen en een gezegend 2017 gewenst. Geniet nog 
maar even van de koor-kerstvakantie want daarna gaan we er weer hard tegenaan.  
 
Met hartelijke groet, 
Ernst van de Geer 
 
 

Van de voorzitter 
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Beste zangvrienden en vriendinnen, 
Het jaar is weer voorbij gevlogen. We kunnen terugkijken op een mooi zangjaar. Het 
afgelopen kerstoptreden in het Pascal College was weer een bijzondere ervaring. 
Mary did you know hebben jullie erg mooi vertolkt. Er werd weer met veel enthousi-
asme gezongen en gespeeld! 
Ook het komend jaar staat ons weer veel moois te wachten. In januari starten we 
weer met The Passion. De eerste bijeenkomst van het combo is alweer op 14 januari. 
Zoals het er nu op lijkt, is het combo weer compleet. Hier zijn we uiteraard erg blij 
mee. Het zal wel weer even wennen zijn om alles weer goed op te halen. 
Of alle solisten weer meedoen, is nog niet helemaal zeker. Ook wordt het voorpro-
gramma iets aangepast. Hierover horen jullie binnenkort meer. 
Het is goed om de komende kerststop even bij te komen en ons weer op te laden 
voor het komende halfjaar. Ik wens jullie allemaal gezegende kerstdagen en een ge-
zond, gelukkig jaar met heel veel mooie zangmomenten toe! 
Hartelijke groet, 
Chris 

Agenda 

Van de dirigent 

vakantie, geen repetitie: 
dinsdag 27 december 2016, 3 januari en 21 februari 2017 
 
2017: 
(niet genoemde data zijn gewone koorrepetities ) 
dinsdag 10 januari: eerste repetitie in 2017 (aftrap The Passion 2017) 
zaterdag 14 januari: groot combo   
zaterdag 28 januari: groot combo en solisten 
zaterdag 11 februari: klein combo (vast Revival combo) 
dinsdag 28 februari: koor en groot combo 
dinsdag 7 maart: koor en groot combo 
donderdag 6 april : koor en groot combo generale 
vrijdag 7 april en zaterdag 8 april: 20.00 uur, The Passion, Maria Magdalenakerk, Wormer 
dinsdag 11 april: generale Bussum (andere locatie, volgt nog) 
zondag 16 april: 10.00 uur, optreden 1e Paasdag, Bussum 
zondag 18 juni: optreden justitieel centrum  (*zie hieronder) 
dinsdag 3 oktober: generale, Morgensterkerk, Heemskerk 
zondag 8 oktober: 10.00 uur, optreden Morgensterkerk, Heemskerk 
zondag 24 december: Revival aan de beurt voor kerstavond  
 
* Deze leden mogen mee naar het justitieel 
centrum: 
sopranen: Kora, Marlies, Lisette, Els, Marleen, 
Nel alten: Geertje, Bean, Greetje, Sonja, Ciska, 
Jolanda bassen: Christiaan, Marc tenoren: 
Ernst, Gert B, Peter en uiteraard Chris en 
Tirza. 
Eventueel wordt er nog iemand aan toege-
voegd. 
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Mutaties 

Nieuw: 
Saskia Konink, Mieke Lansbergen, Johan Meure, Linda Priester, Anja van Roemburg 
 
Geen lid meer: 
Tineke Balder, Wieteke Keijzer, Maaike de Maaker, Ineke Middelveen, Henny van Velzen 
 
 

Van Linda Rip kreeg ik het verzoek om mij voor te stellen. En ja, wát schrijf je dan? Waarin zijn je medekoorleden 
geïnteresseerd? Ik kan natuurlijk beginnen met het feit dat ik 55 jaar geleden ben geboren in Schiedam, opge-
groeid in de nieuwe Flevopolder en mijn vrouw Alice (zie foto) heb ontmoet in Emmeloord terwijl ik in Rotterdam 
bedrijfseconomie studeerde.  
Of dát nu zo nuttig is…… 
Voor de Zaanstreek zijn we import, al wonen we al 27 jaar in deze omgeving. Sinds één jaar op het uiterste puntje 
van het Zaaneiland. Sinds september dit jaar vandaaruit fietsend naar de Ontmoeting in Zaandijk voor de wekelijk-
se koorrepetities om met de tenoren te proberen een toontje hoger te zingen. Een traject dat ik vaker afleg, om-
dat ik als lid betrokken ben bij deze gemeente. 
 
Overigens, mijn toetreden tot het koor is volledig op het conto te schrijven van Marleen Boeije, die een niet afla-
tend enthousiasme heeft getoond om mij tot het koor te laten toetreden. Vele jaren lang! En vervolgens Greetje 
Haanstra die verklaarde dat tot het koor toetreden niet persé tekenen voor het leven betekent. Eerst heb ik mee-
gedraaid binnen het projectkoor met The Passion om alvast de sfeer te proeven. 
Overigens is dit niet mijn eerste koorervaring. Als student zong ik mee in het Groot IJE koor Rotterdam. 
 
Sinds 2011 ben ik docent op het hbo, daarvoor 23 jaar werkzaam geweest in het bankwezen.   
 
Mocht je na lezing van het bovenstaande denken, hoe is ons nieuwe tenorlid nu werkelijk als persoon, dan komt 
het vervolg vanzelf tijdens de pauzes van de repetities of bij andere gelegenheden. 

Johan Meure stelt zich voor 
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Heel handig en noodzakelijk om thuis te oefenen:  
 
Gmail (via google): 
Hier staan bijna alle liederen per partij ingezongen en/of origineel.  
Je kunt de liederen downloaden op je eigen computer/mp3. 
 
Inloggen: 
Google/ Gmail/ dan inloggen met: gospelkoorrevival en wachtwoord gospelrevival . 
 
Lukt het niet, vraag gerust even aan iemand hoe het moet, we helpen je graag! 

De projectcommissie (Marc, Manon en Ivonne) is op 16 november naar de Maria Magdalenakerk in Wormer geweest 
om daar te vergaderen met de concertcommissie en de kerkzaal te bezichtigen. Dit om een indruk te krijgen en de 
mogelijkheden te bespreken voor de uitvoering van The Passion op 7 en 8 april 2017. Het is een mooie gelegenheid 
met in de kerkzaal een grote halve cirkel als podium en veel zaaltjes om te gebruiken voor omkleden, eten en een 
groot balkon voor het koor om voor te bereiden en te schminken enz. De concertcommissie heeft al veel geregeld 
voor ons, maar wij moeten het nog samenvoegen met onze ideeën. Zij hebben nog niet zo veel ervaring met een grote 
produktie en zo kunnen wij elkaar helpen. 
In januari gaan wij alle aandacht richten op The Passion en we hopen dat het weer een hele belevenis mag worden 
voor ons allen. 
Vriendelijke groeten, 
Ivonne Kramer 

 
 

Van de projectcommissie 

Muziek beluisteren en thuis oefenen 


