
                                            

                                                                              


                                                                                      


                   Nieuwsflits 19-2020 

Helaas starten we deze Nieuwsflits met het droevige bericht dat John, de zoon van 
Antoon van Raaij, op 14 juni op 52-jarige leeftijd is overleden. Namens het HGK heeft 
Eefke Antoon gecondoleerd. Wil je zelf ook persoonlijk reageren: op de site bij de 
portretten staan de adresgegevens. We wensen Antoon heel veel sterkte toe. 

In het Haarlems Dagblad stond het volgende te lezen: 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200615_4270755/haarlems-horeca-icoon-john-
van-raaij-overleden

Bericht van Ether Ietswaard 
Zoals jullie in de vorige Nieuwsflits hebben kunnen lezen heeft Esther afscheid 
genomen van het HGK. Hieronder haar afscheidsbrief: 

Lieve mede zangers en zangeressen, 
met dit mailtje wil ik graag persoonlijk afscheid nemen van jullie en bedanken voor de 
fijne tijd die bij het koor heb gehad.  
Ik ben altijd met veel plezier gegaan en stond graag achter de bar. Ik weet zeker dat 
ik het koor erg zal missen. 
Aan de andere kant merk ik dat ik na 10 jaar zingen, andere wensen heb waar ik tijd 
voor nodig heb.  
Met 73 jaar ga je nadenken wat je nog allemaal wil in het leven. Ik kom graag naar de 
komende concerten van het koor. 
Ago wil ik ook graag bedanken. Ik vond je een heel fijne dirigent! Hans altijd gezellig 
aanwezig en klaar om in te vallen. 
Nogmaals iedereen bedankt en tot ziens op het komende concert!! 
Alle goeds, groet, Esther Ietswaart.  

Zoomen 
We zijn druk bezig om te organiseren dat we op kleine schaal, bijvoorbeeld met 1 
stemgroep,  kunnen gaan starten met het programma zoom. We missen contacten 
met mensen die al eerder als zoomorganisator ervaring hebben opgedaan. Heb je die 
kennis in huis: reageer dan als je blieft. We kunnen hulp goed gebruiken. 
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Stand van zaken uitvoering Weihnachts Oratorium 
Het concert staat gepland op zondag 17 december dit jaar. In verband met alle 
coronamaatregelen is er steeds overleg met de Philharmonie om de haalbaarheid van 
dit concert te toetsen.  
Op dit moment is bekend dat er maximaal 300 bezoekers worden ontvangen in de 
zaal (inclusief de balkons). De Philharmonie zet extra personeel in om de 
bezoekersstroom te begeleiden en de 1,5 meter afstand te bewaken. 
Er is een optie om het concert twee maal uit te voeren op die dag, in een verkorte 
versie. Als dit mogelijk is, en we 600 kaarten verkopen, kunnen we kosten neutraal 
uitvoeren.  
Het bestuur twijfelt ernstig of het concert haalbaar is, ook omdat er nog niet bekend is 
hoeveel uitvoerenden op het podium geplaatst kunnen worden. Daarom blijft het 
bestuur in overleg met de Philharmonie om meer duidelijkheid te krijgen. 

Gezellige afsluiting op de laatste repetitiedag(?)
Al is het nog niet duidelijk wanneer de kerk open gaat en het na de zomervakantie veilig 
genoeg is om te zingen, niets weerhoudt ons er natuurlijk van om toch gezellig deze 
periode met elkaar af te sluiten en bij te praten. We hebben elkaar lang genoeg niet 
gezien! 
We gaan proberen om dit te organiseren en wel op de laatste dinsdag voor de 
zomervakantie, Houd de datum van 14 juli dus vrij! Natuurlijk wel met 1,5 meter 
(praat-)afstand en op een locatie buiten. Ook geen ingewikkelde organisatie van drinken 
en happa’s: we cateren op z’n Amerikaans: ieder neemt zelf wat mee en starten 
bijvoorbeeld eind van de middag. 
We zoeken meedenkers en meedoeners om deze samenkomst op 14 juli tot stand te 
brengen. Geef je gauw op, want de tijd gaat snel.

Ago ’s huiswerk

Adem:
https://youtu.be/CpRjkc8eEK4

Inzingen:
https://youtu.be/q7tMKabz5hU

Krönungsmesse 1:
https://youtu.be/1tbADEIGqmE
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