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Geslaagd Diner Chantant  
Zou het programma niet enorm uitlopen? En zou het publiek niet zó 

gezellig tafelen dat het koor onvoldoende tot zijn recht zou komen? 

Ondanks een gedegen voorbereiding waren we toch bezorgd of ons Diner 

Chantant volgens plan zou verlopen.  

 

Gelukkig bleken bleken deze zorgen niet terecht, we kunnen terugkijken op 

een feestelijk en succesvol jubileumconcert! Dat feestelijke gevoel begon al 

bij binnenkomst in de fraai versierde Broeker kerk, waar de 

gasten/concertbezoekers door onze koorleden welkom werden geheten met 

een glaasje bubbels. In de kerk stijlvol gedekte tafels en sfeervol kaarslicht. 

Nadat we zingend opgekomen waren, wisselden onze koorzang en de 

dinergangen elkaar af. In het uitgebreide programmaboekje kon het publiek 

lezen over de geschiedenis van het koor. 

Uitdaging 

Voor het diner leverde Marieke Kuen in haar nieuwe rol ('Koster en de Kerk') 

samen met haar team en enkele vrijwilligers (familie van koorleden) een 

huzarenstukje vanuit het piepkleine keukentje van de Broeker kerk. Het was 

een flinke uitdaging om meer dan 100 mensen op drie kookpitjes een 

volwaardig menu voor te schotelen en daarin slaagde ze prima, ofschoon een 

gesprongen zekering nog roet in het eten dreigde te gooien. 

Volle aandacht 

Mede dankzij de ongedwongen presentatie door Cecile Roovers kreeg onze 

muziek de aandacht die hij verdiende. Cecile zelf zong liederen die mooi 

aansloten bij de muziek van ons koor, zoals Summertime en Liefde van later. 

Corrien speelde het klaar om in een korte voorbereidingstijd niet alleen ons 

koor, maar ook Cecile te begeleiden. Het gevoelige Zweedse filmlied 

Gabriellas Sång, dat we samen met Cecile zongen, vormde een mooi 

hoogtepunt van het concert en tevens een passende afsluiting. 

SINDS 1892 

Agenda 

 

12 juli 

laatste repetitie  

voor de zomervakantie 

 

 

30 augustus 

eerste repetitie 

na de zomervakantie 

 

 

15 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

 

17 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

 

20 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 



Bist Du bei mir 
'Bist Du bei mir' is een teder liefdeslied dat bij 

huwelijksplechtigheden wordt gezongen, maar het is 

ook geliefd bij uitvaarten.  

 

Lange tijd werd gedacht dat dit lied door Bach zelf 

gecomponeerd was, maar onlangs ontdekte men dat het 

een bewerking is van een aria uit een opera van Gottfried 

Heinrich Stölzel, een tijdgenoot van Bach.  

 

Huismuziek 

De vergissing lag voor de hand, want de melodie werd 

gevonden in het Notenbüchlein für Anna Magdalena 

Bach: een boekje met handgeschreven bladmuziek dat 

Johann Sebastian Bach in 1725 aan zijn vrouw gaf. 

 

Dit notenboekje van mevrouw Bach biedt een mooi 

inkijkje in de toenmalige populaire huismuziek en in de 

muzikale smaak van de familie Bach. 

 

Aafje Heynis 

De sfeer en de tekst maken het lied vandaag-de-dag ook 

geliefd bij uitvaarten, het was bijvoorbeeld te horen bij 

de begrafenis van de Belgische koning Boudewijn. 

Bekende uitvoeringen zijn van de sopraan Elisabeth 

Schwarzkopf en de Nederlandse alt Aafje Heynis. 

 

Tekst en vertaling 

Bist Du bei mir, geh ich mit Freuden 

zum Sterben und zu meiner Ruh. 

Ach, wie vergnügt wär so mein Ende, 

es drückten deine schönen Hände 

mir die getreuen Augen zu! 

 

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde 

naar de dood en naar mijn rust. 

Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn 

als jouw lieve handen 

mijn trouwe ogen zouden sluiten. 

 

 

Wist je dat… 
…onze koorleden tijdens de jaarlijkse Anjercollecte het 

recordbedrag van € 1.166,- hebben opgehaald? Daarvan 

krijgt ons koor de helft. Alle collectanten hartelijk dank! 

… de Rabo sponsorfietstocht op 11 juni behalve een 

mooi bedrag van € 250,- ook een gezellige fietsdag 

opleverde? 

… dat John Roos met zijn 'Baarnse mannen' ook alweer 

begonnen is met de repetities voor ons kerstconcert?  

 

Kooruitstapje in 2018 
En hoe zit het met ons eigen jubileumfeestje? De 

feestcommissie heeft een leuk uitstapje bedacht! Dat 

hebben we verplaatst naar volgend jaar, dus 3 september 

vervalt. Uitgebreidere info krijg je later. 

 

 

NIEUWLAND 25 
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Eén van de notenboekjes die Bach aan zijn vrouw gaf. 

Bij het Diner Chantant was ook Omroep PIM 

aanwezig.  


