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Berichten 
Dank voor de kaarten en mails met de beste wensen en bedankjes aan het 

bestuur. We gaan er samen een mooi muzikaal jaar van maken zodra we weer 
samen mogen zingen. Op 12 januari zal er weer een persmoment zijn over de 

maatregelen na 19 januari. We blijven optimistisch! In de tussentijd: blijf gezond 
en houd moed.  
We ontvingen ook een reactie van Ignace Verberk, die afgelopen jaar het HGK 

verliet, n.a.v. de condoleance die we hem stuurden vanwege het overlijden van 
zijn moeder.  

 
Muziek om te delen 
Ook al missen we onze repetities, we kunnen wel op andere wijze onze muziek 
delen. Deze 1e Nieuwsflits van het nieuwe jaar zijn er zelfs drie koorleden die de 

muziek die hen raakten willen doorgeven. Wie volgt? 
 

Marga Trossel stuurde een video voor ons door waarin de gevolgen van Covid 19 
in 2020 bezongen worden. En de wens voor het Nieuwe jaar 2021.... 
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Wim van der Meer: 

“Uitgezwaaid,bepakt en bezakt met een lichtgewicht tentje, vertrok ik juli 2007 
per fiets op weg naar Santiago de Compostela om daar 6 weken en 3125 km 

later aan te komen. Een onvergetelijke reis waarbij eens te meer bleek dat de 
reis zelf zo mogelijk nog meer betekenis heeft dan het doel ervan. 

Het concert vond plaats in de Parroquia de Santiago y San Pedro, 

een kerk uit de 12/13e eeuw en werd gegeven door een Spaans kamerkoor uit 
Logrono ( centrum van de Rioga!) Eén van de stukken– loepzuiver gezongen 
door bassen/tenoren/jongenssopraan - was van Christobal De Morales: Parce 

Mihi Domine. De sfeer en energie in de kerk was heel bijzonder: een volgepakt 

Eén van de absolute hoogtepunten was het bijwonen van een 
concert- speciaal voor pelgrims (nooit gedacht dat ik mezelf 

ook daartoe zou rekenen) - in een dorp bij Pamplona. De 
prachtige pelgrimsliederen, op teksten uit de Codex Calixtinus, 
zijn gewijd aan Santiago en de apostel Jacobus, waar de hele 

mythe van de Camino, de pelgrimstocht, op gebaseerd is. 
 



Godshuis met veel Santiagogangers uit alle windstreken, muisstil luisterend.  

Kippenvelmoment!  Ik had echt moeite om het droog te houden”. Hierbij de 
versie van Pietro Tagliaferri op sopraansax en Gruppo Vocale San Bernardo:  

https://www.youtube.com/watch?v=TqWtonHEDoQ 
Wim wenst ons allen Buen Camino: een goede tocht in 2021! 
 

 
 

 
 

 

Bestuurswisseling binnenkort 

Volgens de statuten zouden onze penningmeester Huyb en voorzitter Eefke 

allebei aftredend zijn. Gezien de huidige omstandigheden vinden we het niet 

raadzaam als er zoveel expertise uit het bestuur verdwijnt; Wim en Corrie zijn 

namelijk in de loop van afgelopen jaar pas deel gaan uitmaken van het bestuur. 

In praktijk betekent dit, dat Eefke nog een jaar langer blijft zitten om de 

continuiteit te waarborgen. Voor de positie van Huyb, die vanwege de corona-

perikelen al langer penningmeester is gebleven dan eerst door hem was beoogd,  

wordt wel een nieuw bestuurslid gezocht met de taak van penningmeester. 

Daarbij wordt aangetekend dat alles rond de contributie verloopt via een 

administratiekantoor, waardoor de taak van penningmeester sterk wordt verlicht. 

 

Bij deze dus de oproep:   
wie wordt onze nieuwe bestuurslid-penningmeester? 

 
 

Edith Brugman:” ik stuur hierbij een “ lievelings muziek” door. Ik 

neem aan dat het ook alleen piano mag zijn. Prachtig gespeeld en 
ontroert me altijd diep. Het wordt overigens ook uitgevoerd als 
cantate. Of in guitaar versie of cello...... maar ik vind de piano het 

meest omvattend.” Grigory Sokolov speelt Bach-Busoni Ich ruf zu dir 
https://www.youtube.com/watch?v=UrptYiV25JQ&feature=youtu.be 
NB als deze hyperlink niet werkt, zoek deze dan rechtstreeks op via You Tube 
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