
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 14-2021  
 
 

Wat jammer nou, dat het door de wijze van berichtgeving in Nieuwsflits 13 niet 
voor iedereen duidelijk genoeg was hoe de eerste repetitie zou verlopen. 

In dit nummer nieuwe kansen! 
 

Repetitie van dinsdag 20 juli 
 

Meenemen  Zingen voor de 
pauze # 

Zingen na de 
pauze 

Bach  Weihnachtsoratorium Deel IV no.36  

Jenkins Armed man Agnus Dei no. 10  

Whitacre 
 

5 Hebrew love songs Temuna I 
Kala kalla II 

 

Vivaldi * Gloria D-dur Gloria no. 1 Rest partituur 

Durante * 

 

Magnificat in B  Hele partituur 

Traetta * 

 

Stabat Mater  Hele partituur 

 

 
* Muziek die hoorde bij het afgelaste concert Vreugde en Verdriet 
# Tijdens het Korenlint zingen we (grotendeels) de nummers van voor de pauze 

 
Partituren  

Op de repetitie van dinsdag 27 juli zullen we na de pauze de Liebeslieder van 
Brahms gaan zingen. Dus niet het eerder aangekondigde Requiem omdat velen 
daar geen partituur van hadden.Zit je al wat langer op het koor dan beschik je 

over alle partituren die hierboven staan vermeld.  
 

De leden die nog niet zo lang op het HGK zitten, kunnen de Liebeslieder bij Ruth 
lenen (er zijn nog 9 stuks over).  
Ruth heeft verder nog van de volgende partituren voorraad gevonden in de 

Doopsgezinde kerk: Whitacre en Gloria Vivaldi €8,- 
Zelf aanschaffen: en het Weihnachtsoratorium editie Peters en The Armed Man 

Boosey & Hawkes reprint 2013 
 
Korenlint 

Ons optreden tijdens het Korenlint is een belangrijk moment om mensen te 
interesseren voor het HGK. Uiteraard zal daar verduidelijkt worden dat we lang 

niet hebben gezongen en dat we eigenlijk pas weer zijn opgestart.  
Als kledingstijl kiezen we voor “casual zwart”. Dus geen pak of das en niet in het 
lang. Wel mooi als je er een accessoire bij kiest in kleur naar keuze. 

 
Door middel van o.a. folders,  maken we bezoekers attent dat we op 14 en 21 

september open repetitie-avonden hebben. Ken je belangstellenden in je 
omgeving? Deel die data! 



Op 14 september starten dan tevens de repetities voor het Weihnachtsoratorium.  

 
 

Concert Weihnachtsoratorium 12-12-21 
We hebben alle voorbereidingen in gang gezet om het Concert daadwerkelijk te 
laten plaats vinden in de Philharmonie. Uiteraard zullen we i.v.m. eventueel 

opflakkeren van corona praten over ontbindende factoren. Alleen al om financiële 
redenen moeten we zeker weten dat we voor een normaal gevulde zaal mogen 

optreden.We hebben de Philharmonie gevraagd om – rekening houdend met 
onze traditie- vanaf nu de zondag voor Kerst in oneven jaren weer te reserveren 
voor het Weihnachts. Geen harde garanties gekregen, maar we hebben toch een 

punt gemaakt. 
 

ALV met een staartje 
 
Bericht van Huyb Kelder,  

Beste mensen,  
Er was tijdens de ALV een vraag waar ik geen antwoord op gaf. Het betrof de 

post verzekering op de begroting van 375, wel 2x het bedrag van de begroting 
van 2020. Het bedrag op de begroting zou €200 moeten zijn en is voor een 

bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering, door KBZON in 2003 
geadviseerd/georganiseerd. De in eerste instantie door de administrateur 
opgestelde begroting was gebaseerd op de (te hoge) kosten in 2020. Ik paste 

dat bedrag niet aan; had wel gemoeten!  
Het hogere bedrag is tot stand gekomen doordat in 2020 2x premie is betaald, 

voor twee jaar. De tweede rekening (voor 2021)was al eind 2020 gestuurd en 
betaald.  
 

Koffieheren en koffiedames   
Nu we sinds kort koffie en thee kunnen schenken in het zaaltje 

ernaast, kunnen we wel wat hulp gebruiken. De koster laat het helemaal aan ons 
zelf en aan de machines over. Over het algemeen rouleerde het bij de 
Doopsgezinde kerk helemaal vanzelf, maar nu moeten  we de draad weer even 

samen oppakken. 
Vorige keer vergeten? Maak €15,- over op de HGK-rekening NL 80 INGB 00044 

68728 o.v.v. Consumptie KT. Je krijgt dan voldoende stickers voor 10 koppen 
koffie/thee.                                
De kerk is open vanaf 19.15 uur. Evenals in de Doopsgezinde kerk wordt dan ook al 
koffie/thee geschonken. 
 

Stemgroepcoördinatoren 
Ben je absent, wil je je dan afmelden: 
Bassen en tenoren bij Antoon 023 5268614 a.van.raaij3@kpnplanet.nl   

Alten bij Jeannette 023 5378985 j.weustink@quicknet.nl 
En blij zijn we met de nieuwe stemgroepcoördinator voor de sopranen: Joke 

Linders 02305490541 joke.linders@tiscali.nl 
 

 

Niet vergeten: al een tenor gestrikt? 
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