
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 11-2021  

 

We gaan weer zingen! En we starten daarmee op de ALV                 
Bron: KBZON 

 

 

 

“De vlag kan uit: eindelijk wordt het advies van de Rijksoverheid voor 
amateurkoren om niet samen te zingen weer ingetrokken! Dat bleek uit de 
persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve meter 

kan, mag dan weer”, zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na 
afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en mag. 

Vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren, en kunnen we zelfs 
weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en 
mag weer, maar voorlopig nog wel aan de hand van het protocol en op 

anderhalve meter afstand.   
 

Grotere stap 4 
Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en dus op anderhalve 

meter afstand. Vooral van de grote koren vraagt dat qua beschikbare 
binnenruimte nog wel wat improvisatievermogen. Maar toch: dat het 
kabinet een grotere stap 4 durft te zetten met inbegrip van de koren, én 

eerder dan gedacht, is uiteindelijk toch verrassend. 
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten 

gelden voor koren en zangensembles  de volgende extra aandachtspunten: 

Een gezondheidscheck is vereist. 
Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het 

vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD. 
Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij 

voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag-formatie.    
Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor 
de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve 

adviezen.” 
 
 
 
 



Nieuw covid-protocol protestantse kerken 

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste 
zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de 

kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een 
maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. 
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel 

benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht 
blijft.  

Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is 
de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer 
mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de 

kerktuin. 
============================================== 

De agenda en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn bij 
Nieuwsflits 10 gevoegd en staan ook op de website. 
 

ALV- Aanvullingen 
 

Adres Oosterkerk: Zomerkade 165; ruime gratis parkeerruimte langs het water 
 

Inloop met koffie/thee*): vanaf 19.30 uur     Start ALV 20.00 uur     
Pauze met koffie/thee rond 21.00 uur           Eind ALV en start borrel 21.30 uur  
Ben je absent: geef je afwezigheid dan door aan het secretariaat 

               
*) alle drankjes uit de koorportemonnaie van Huyb   
 

Op de oproep voor een bestuurslid zonder portefeuille heeft Leneke Nakken zich 
als enige kandidaat aangemeld 

We zijn nog in afwachting van koorleden die zich willen opgeven voor  de 
kascommissie en als stemgroepcoordinator. 
 

We zingen tijdens de ALV vier stukken- zie onderstaande informatie van Wim van 
de muziekcommissie. Vergeet de partituren niet mee te nemen! 

=============================================== 
 
Van de Muziekcommissie.   Wim van der Meer 

Onze oproep om suggesties aan te leveren voor de te zingen stukken bij de ALV 
van 29/6 en de periode erna heeft tot veel reacties geleid. Dank daarvoor. 

Nadat Eefke iedereen welkom zal hebben geheten- een moment waar wij 
natuurlijk reikhalzend naar uitkijken- zullen wij eerst stilstaan bij de koorleden, 
Annemieke de Regt en Henk Kruijer die in de afgelopen periode zijn overleden.  

Annemieke is, naast bestuurslid en lid van de Muziekcommissie, de grote 
inspirator geweest van het HGK kleinkoor. Dit koor heeft onlangs het stuk Verlei 

uns Frieden ten gehore gebracht. Enkele jaren geleden deed het “grote” HGK dit.  
Het leek het Bestuur en MC een passend eerbetoon om na de opening van Eefke 
dit stuk met elkaar te zingen. 

In overleg met Ago zijn wij in tot de volgende keuze gekomen: 
 

• “Verlei uns Frieden” van Mendelssohn  
• Uit de Elias van Mendelssohn: stuk 29: Siehe der Hüter Israels 
• Uit The Armed Man van Jenkins het Angus Dei 

• Uit Elias, stuk 9 “Wohl dem, der den Herrn furchtet 



 

De partituren van bovengenoemde stukken zijn – als het goed is- in jullie bezit. 
Graag meenemen dus. Dit geldt voor een aantal van ons niet voor “Verlei uns 

Frieden” . In de bijlage bij deze NF is de partituur meegestuurd. 
 
Als eventueel oefenmateriaal kun je o.a. terecht bij de volgende websites 

http://www.learnchoralmusic.co.uk/complist.html#Mendelssohn en 
Oefenbestand Verleih uns Frieden - Koorpartij-oefening (koorpartij-oefening.nl) 

Mocht je een partituur missen, laat dat dan even weten middels een berichtje 
naar Secretariaat HGK. 
Het belooft een bijzondere avond te worden! 

 
 

Muziektips: 
 

 
 

 

Tip van Antoinette: 
Singalongevents doet de (scratch) Armed Man van Jenkins in oktober. Volgens 

hun website kan je nog meedoen mits de Coronamaatregelen niet strenger 
worden. 
Desgewenst zaterdag 9 oktober repetitie in Leiden en zaterdag 23 oktober 

scratch en uitvoering in Gouda. 
 

 

http://www.learnchoralmusic.co.uk/complist.html#Mendelssohn


 


