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We hadden de ontwikkelingen helaas goed ingeschat: de besmettingen blijven 
onveranderd hoog en sommige pessimisten spreken al van een derde coronagolf.  

We zullen dus tot het einde van het jaar 2020 niet meer zingend bijeen zijn.  
Nieuwsflits 36 verschijnt als laatste van 2020. We zien je muzikale bijdragen en 

goede wensen hiervoor graag tegemoet.  

 
Bestuur verrast door lief anoniem Sint-koorlid:  
 

(…)“Sint hoopt dat jullie niet gaan staken 
En zingen snel weer mogelijk maken 

Als dank voor jullie activiteit 
Geeft Sint deze choco heerlijkheid”. 
 

Dank voor de attentie! Staken doen we zeker niet want vóór de kerstdagen 
zullen we als bestuur nog een keer bij elkaar komen. Wil je zaken ter bespreking 

aan ons meegeven, dan graag je reactie maandag a.s. naar het secretariaat.   
Wat in ieder geval op de agenda staat is onze financiële perikelen nu het HGK 
i.p.v. 70 nog 51 koorleden telt, terwijl de vaste kosten niet meegedaald zijn. 

 
Iets gewonnen? 

Op woensdag 9 december vond de trekking van de Grote Clubactie 2020 plaats. 
Klik op onderstaand “deze link” met rechtermuisknop en open de link om naar de 

lotchecker te gaan. 
deze link  
 

Muziek om te delen: 
 

 
 
 
 

 
 

Kerstkaart 

Dankzij de creatieve Ruth en Eefke hebben jullie vast je kerstkaart al door de 

bus gekregen. Zo niet, kijk dan even op de website of we wellicht nog over een 

verouderd adres beschikken. 

Jeroen Bierenbroodspot: Ik heb dit ooit gevonden omdat we zelf 
iets hebben gezongen van Helmut Barbe, en ik op YouTube ging 

zoeken naar meer. Toen bleken er 2 versies te zijn. Bij één 
staat de tekst in het Fins.  

De tekst is religieus,  misschien niet per sé voor de Kerst, maar 
ik vind dat dit lied best door kan gaan voor een kerstlied. 
 

https://youtu.be/UQwDO6dhvVs 
 

https://youtu.be/Kkmm_K8uKGI 
 
 
 

https://tracking.clubactie.nl/?cctw=AQAAABAAAQAlJQMJgHLBqrrrnu4
https://youtu.be/UQwDO6dhvVs
https://youtu.be/Kkmm_K8uKGI


Kenners zullen hebben gezien dat het gebruikte materiaal bestaat uit 

beschilderde zijde. Bijzonder dus! 

 

Kerstwens van Hebe 

Zo langzamerhand komen we steeds meer in kerstsferen. Onze vorige dirigent 

Hebe de Champeaux (www.hebedechampeaux.nl) heeft ons een muzikale 

kerstwens gestuurd. 
“2020 is niet meegevallen.  Wat een zwaar jaar, ook voor jullie 
waarschijnlijk.  Gelukkig zie ik op jullie website mooie plannen voor het 100 jarig 

bestaan van het HGK.  Geweldig! 
Normaal gesproken komen een groot aantal van jullie naar de kerstconcerten 

van het Leiden English Choir.  Dat gaat dit jaar natuurlijk niet door.  Na al deze 
treurige gebeurtenissen heb ik mezelf getroost met creativiteit.  En zo heb ik een 

filmpje gemaakt als kerstgroet en reflectie op 2020.  Een jaar dat we zo snel 
mogelijk de deur mogen wijzen!”   
Bij deze voor het koor!  https://youtu.be/7V3akoC8wnU 

Delen is prima, graag! :) 
Ik wens jullie mooie kerstdagen en een gelukkig 2021! 

met vriendelijke groet 
Hebe 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7V3akoC8wnU

