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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  

Brahms 
 

Liebeslieder *  Hele partituur 

 

 

• Partituur Liebeslieder voor nieuwere koorleden te leen bij Ruth. 
 
Klein beetje doorgedraaid  

Er zijn binnen een korte tijd veel taken voor, tijdens en na de repetitie te 
vervullen in tegenstelling tot de situatie in de Doopsgezinde kerk. En uiteraard 

ook door corona zijn er taken bij gekomen. 
Zo zit een bestuurslid bij de deur voor de gezondheidscheck en de verkoop van 
consumptiebonnen. Is een ander bezig met de geluidsversterking en de 

ventilatie, Weer een ander bestuurslid verzorgt de thee en koffie, ruimt op en zet 
na de pauze de spoelmachine aan. En als besluit moeten de lichten uit, de 

deuren op slot. En tussendoor vinden we het fijn om te weten dat iedereen het 
goed maakt. Dat is niet echt een goede voorbereiding voor ons eigen zingen.  

Op onze vorige oproep heeft niemand gereageerd, Misschien helpt deze uitleg 
dat er bij  toerbeurt extra hulp komt.  
En, als iedereen de lege kopjes terug op de balie zet: dat scheelt ook al wat! 

 
Leneke en Emma  

Waar kom je dat  tegen: 2 nieuwe bestuursleden die ‘s ochtends gevraagd 
werden voor een introductietekstje en dat een paar uur later al opstuurden. Dat 
belooft een flitsend bestuursjaar.  

 
Het verhaal van Leneke 

Als kersvers bestuurslid zonder portefeuille zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben Leneke Nakken-Dankbaar, was getrouwd met Han die helaas in 2010 is 
overleden, heb 2 prachtige dochters en ben de trotse oma van 2 kleinzoons. 

Ik heb Pedagogische Academie gedaan en  gewerkt met kinderen met een 
verstandelijke beperking. 

Mijn eerste koorervaring was in de Verenigde staten waar ik na de middelbare 
school een jaar op de high school heb gezeten en in 3 koren zong! 
Sindsdien ben ik altijd in koorverband blijven zingen, eerst in Amsterdam en 

Haarlem en daarna in Groningen waar ik 28 jaar gewoond heb. Daar heb ik ook 
vele jaren zangles gehad en deelgenomen aan een operaklas.  



Samen met een mezzo, bariton en pianist concertjes gegeven, gezongen bij een 

nonet, diverse kamerkoren en  het Noord Nederlands ConcertKoor. In één van 
die koren ook bestuurservaring opgedaan. 

In 2014 ben ik teruggekeerd naar Haarlem. Daar zing ik sinds 2015 bij Vocaal 
Ensemble La Grenouille en ben sinds 2017 lid van het bestuur. In maart 2017 
ben ik lid geworden van het HGK.  

Naast het zingen houd ik van wandelen, fietsen en lezen en doe ik vrijwilligers-
werk bij de Bloedbank en de Wereldwinkel Heemstede. En natuurlijk pas ik 

regelmatig op mijn kleinkinderen!  
 
Introductie van Emma 

Voorzitterswissel 
De ledenvergadering heeft mij onlangs, op voordracht van het bestuur, benoemd 

als nieuwe voorzitter van het HGK. Ik volg Eefke Radëcker op die na een periode 
van 6 jaar zal terugtreden. 
Eefke heeft het fantastisch gedaan. Ik volg haar met plezier op. Er ligt een 

stevige opgave om het HGK verder te ontwikkelen en te zorgen voor een 
versterking van de gelederen. Dat vergt het nodige van het bestuur en de HGK-

leden en daar gaan wij ons met z’n allen sterk voor maken. 
Ik ben 6 jaar vicevoorzitter en later voorzitter geweest van het 

Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving (tot 1 februari 2021). Uit die ervaring 
weet ik hoe belangrijk vrijwillige inzet is voor een prettige samenleving waarin 
mensen iets voor elkaar over hebben en waarin mensen bereid zijn om zich 

belangeloos in te zetten voor organisaties die zinvol werk doen. 
Het HGK draag ik een warm hart toe, we vormen een prachtig koor met een 

uitstekende dirigent en pianist. Al meteen vanaf het begin voelde ik mij thuis, 
zowel door de prettige sfeer, als het goede muzikale niveau. Ik groeide op in een 
muzikale familie, mijn vader kon prachtig piano spelen, en mijn broer gitaar. 

Mijn zus is pianolerares en fluitiste, bij ons was muziek maken dagelijkse kost. 
In het dagelijks leven ben ik loopbaancoach , ik help mensen en organisaties bij 

veranderingen in hun loopbaan en het bereiken van meer werkplezier. Erg leuk 
om te doen. Ik heb er zin om het HGK te gaan versterken! 
 

 
Repetities in augustus 

Zoals jullie weten neemt Hans in de maand augustus de baton over van Ago. 
Alleen op 10 augustus  gaat hij zelf op vakantie. Dan is er dus geen koor. 
 

Aanwezig op het Korenlint, 11-09-21 
We leggen een lijst aan in de zijzaal zodat je kam aantekenen of je AANWEZIG  

bent bij Het Korenlint.  
 
 

Jonge vader 
Vera heeft namens het koor een hobbelpaard gekregen, maar dat was nog even 

een klus. Het hele paard bestond namelijk uit onderdelen, maar het is ‘m gelukt. 
Het zal niet de laatste klus zijn voor Hans: zo kan je nog wachten op volkomen 
vastgedraaide  haarspeldjes, onstabiele poppenwagens, treinstellen die steeds 

uit de rails lopen, badjes die leeglopen. Dit is nog maar het begin. Fijne zomer 
Hans met je gezin.   



 


