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Voorbereiding kerstconcert 
Afscheid van Gerarda… we moeten nog wel even wennen aan dat idee.  

Maar we ontkomen er niet aan dat het komende kerstconcert tevens haar 

afscheidsconcert wordt. 

 

Gelukkig kan Gerarda de voorbereidingen en het dirigentschap voor het 

kerstconcert nog wel voor haar rekening nemen. Hieronder staan verschillende 

afspraken die rondom de voorbereidingen van dit concert zijn gemaakt.  

Noteer in ieder geval in je agenda de data die hiernaast in de agenda vermeld 

staan! 

 

Repetities met Cecile Roovers 

Om Gerarda enigszins te ontlasten is - in overleg met haar - afgesproken dat 

Cecile Roovers een aantal repetities zal overnemen: op 7 november, 14 

november en 5 december. 

 

Repetitiedag 1 december 

Onder leiding van Gerarda gaan we weer een hele zaterdag intensief aan de 

slag in het RK Clubhuis in Monnickendam. 's Ochtends komen ook de 

mannen van het Edams Mannenkoor.   

Neem een boterhammetje mee of koop in de lunchpauze wat op de markt.  

En wie weet, misschien zijn er weer enthousiaste thuisbakkers voor wat 

lekkers bij de koffie/thee? 

 

Aanvangstijd kerstconcert 14.30 uur 

De aanvangstijd van ons concert is 

vervroegd, omdat enkele Edammer 

mannen op die dag ook andere 

verplichtingen hebben.  

 

Kerstrepertoire 

Een overzicht met het kerstrepertoire zat 

bij de vorige KoorKrant, het is de 

bedoeling dat tijdens de repetities al deze 

muziek op nummervolgorde in je map zit. 

Kort voor het concert krijg je de indeling 

van het programma met de 

concertvolgorde. Ook alle tijdstippen 

waarop je aanwezig moet zijn krijg je 

tijdig door. 

 

Voorjaarsconcert 26 mei 
In overleg met onze toekomstige dirigent (z.o.z.) is de concertdatum verplaatst 

naar zondag 26 mei, de generale repetitie is vrijdagavond 24 mei.  

Dit wordt opnieuw een afscheidsconcert, want Corrien stopt na dit concert met 

de begeleiding van ons koor op de piano. 

SINDS 1892 

Agenda 

1 december 

10.00-16.00 uur 

repetitiedag  

in het RK Clubhuis,  

Noordeinde, Monnickendam  

 

 

19 december  
(woensdagavond) 

20.00 uur 

'Samen zingen rond de kerst' 

 

 

21 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

 

23 december  

(zondagmiddag) 

aanvang 14.30 uur 

kerstconcert 

 

 

2019 

9 januari 

20.00 uur 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in  

en kennismaken  

met de nieuwe dirigent! 

 

 

24 mei 

(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

 

26 mei 

(zondagmiddag) 

Voorjaarsconcert 

Broeker Kerk 



 

 

Even voorstellen: Joep van der Oord  
 

 
"Sinds mijn zesde ben ik bezig met muziek maken. Eerst speelde ik jaren in 

een fanfare, daarna ging ik naar het conservatorium om schoolmuziek te 

studeren. Daarnaast orkestdirectie en later ook koordirectie.  

Tijdens mijn studie speelde ik in een (koor-)begeleidingsorkest op de hoorn en 

daar is de liefde voor de zangkunst ontstaan. Tijdens mijn studie begon ik al 

met dirigeren, eerst van voornamelijk harmonie- en fanfareorkesten maar 

allengs ook koren.  

Als schoolmuziekdocent gaf ik les op basisscholen. Daarnaast gaf ik voor 

muziekschool Waterland ook naschoolse muzieklessen (toen heette dat 

Algemene Muzikale Vorming), ook vele jaren in het Broeker Huis. Dat 

verschoof naar lesgeven op basisscholen, zowel in de regio Waterland als 

daarbuiten. Later volgde ik de studie docent Koristenopleiding. [TK: een 

Koristenopleiding is scholing voor koorzangers] 

Ik heb veel complete operettes ingestudeerd en uitgevoerd met koor, solisten 

en orkest. Daarnaast was ik dirigent van verschillende soorten koren: 

popkoren, kinderkoren, operakoor, vrouwenkoren, klassieke koren, kerkkoren 

en - vooral de laatste tijd - ook projectkoren.  

Met projectkoren heb ik o.a. de Krönungsmesse van Mozart, het Stabat Mater 

van Pergolesi, de Sint Jorismis van Herman Finkers uitgevoerd en ook 

verschillende andere, minder bekende werken met koor, solisten en orkest. 

Mijn vrouw Sonja en ik hebben de complete organisatie van deze projectkoren 

in handen. Daarnaast regelen wij eenmaal per 2 jaar het Korenfestival Edam. 

Op dit moment ben ik dirigent van Projectkoor Edam, Sappho in Hoorn, 

operettevereniging Mozaïek in Noordwijk en Kerkkoor Sint Caecilia in Edam. 

Nu komt dan ook het Broeker koor daarbij." 

 

 

 

 

Concerttip 
Zangvereniging Sappho zingt in november het Requiem van componist Bart 

Oenema. Dit is een traditioneel gezongen requiem, gecombineerd met 

gesproken teksten waarin afscheid wordt genomen van de geest van een 

dementerende ouder. Er zijn twee uitvoeringen: 

 zondag 11 november om 15.30 in de Oosterkerk in Hoorn  

 zondag 18 november om 15.30 in de Nicolaaskerk in Edam. 

Meer informatie: www.sappho-hoorn.nl

 

Afscheid 
Veel afscheid in deze KoorKrant, 

want in de afgelopen periode 

verlieten om gezondheidsredenen 

ook verschillende koorleden ons: 

 Cary Pauws 

 Hanny Kockx 

 Rita Sturm 

We wensen jullie graag alle goeds 

voor de toekomst en hopen van 

harte je weer te ontmoeten bij onze 

concerten! 

 
 

 

Samen zingen  
Tijdens de afwas, in de auto of in 

een koor. Samen zingen is 

supergezellig. Of je nou met 

duizend man in Carré staat of met 

je gezin in de file, met z'n allen 

een favoriet nummer inzetten is 

goed voor je onderlinge relatie én 

voor je brein. 

Empathie 

Hoogleraar neuropsychologie 

Erik Scherder weet haarfijn uit te 

leggen waarom samen zingen op 

de achterbank van de auto voor 

vrede zorgt, maar ook voor dat 

fijne gevoel van saamhorigheid. 

"Of het nu gaat om een groep 

militairen, een vriendenclubje of 

voetbalfans in een stadion, als 

mensen samen zingen komt het 

stofje oxitocine vrij. En die stof 

zorgt ervoor dat gevoelens van 

empathie versterkt worden. De 

band die je met de ander voelt 

wordt hechter." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joep van der Oord neemt in 

januari het dirigeerstokje 

van Gerarda over.  

 

Hieronder stelt hij zichzelf 

voor. 

 


