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Repetities in december 

We hebben een 30-tal enthousiaste reacties (22 vrouwen en 8 mannen) ontvangen 

om ondanks de avondlock-down op een ander moment te zingen in december. 

In december zullen de repetities op dinsdag 14 en 21 december van 15-17 uur 

plaatsvinden in de Oosterkerk. Begeleiding op 14 december door Charlie Meyering; 

Hans van Beelen speelt op 21 december. 

We streven ernaar om de laatste repetitie- 21 december van 15-17 uur- feestelijke af 

te sluiten met een drankje en hapjes.  

Projectleden 

We nodigen speciaal de projectleden van harte uit om met ons de repetities in 

december mee te zingen. Mocht dat niet lukken qua andere bezigheden, laat ons dat 

dan weten. We hechten er aan om jullie persoonlijk te bedanken en hopelijk met het 

nieuwe repertoire over te halen om je opnieuw bij het HGK aan te sluiten voor het 

volgende geplande concert Vreugde en Verdriet. 

Programma voor de decemberrepetities: 

- Weihnachts: Fallt mit danken en een aantal koralen 

- Uit het nieuwe concertrepertoire: Vivaldi‘s Gloria 

- Jubileumliedjes: Cantigue Jean Racine en Locus Iste 

- Kerstliedjes : Once in a royal Davids city van HJ Gauntlett,  

Stille Nacht Heilige Nacht (bijlage) 

 

Meenemen: 

• De koorleden die al langer meezingen hebben al het bovenstaande materiaal 

in hun bezit, met uitzondering van de kerstliedjes. Once in an royal Davids city 

wordt tijdens de repetitie uitgedeeld, maar Stille Nacht Heilige Nacht (bijlage) 

zelf graag uitprinten. 

 

• Leden die pas nieuw zijn en de projectleden hebben het Weihnachts zelf en 

krijgen Vivaldi en de Jubileumliedjes op de repetitie uitgereikt. Once in an 

royal Davids city wordt ook tijdens de repetitie uitgedeeld, maar Stille Nacht 

Heilige Nacht (bijlage) zelf graag uitprinten. 

 



 

Corona-regels 

Als je loopt mondkapje gebruiken  

Laat je QR-code controleren 

Houd 1,5 meter afstand; ook bij het zingen 

We zorgen voor luchtverversing 

Denk aan handhygiëne 

Bericht van Theo Out 

“Aan het einde van dit jaar beëindig ik mijn lidmaatschap van het HGK. Ik heb de 

afgelopen jaren met plezier gezongen in het koor, maar vind het nu genoeg geweest. 

Ik bedank het bestuur, en voorgaande besturen, voor alle inspanningen die jullie 

hebben gedaan om het koor steeds in goede banen te leiden.” 

Met vriendelijke groet, Theo, 1e bas en lid vanaf 2007 

 

Kerstvakantie: de repetities van 28 december 2021 en 4 januari 2022 vervallen 

 

In het Nieuwe jaar 

We starten weer op 11 januari : voor de pauze vindt de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Na de pauze oefenen we voor “Vreugde en Verdriet”.  

Het Jubileumprogramma 100 jaar HGK , maar dus niet meer het 

Weihnachtsoratorium, staat in 2022 op de rol. Binnenkort meer hierover. 

 

Het Symfonisch Blaasorkest  bestaat 70 jaar en nodigt het HGK uit om op 12 februari 

in 2023 in de Philharmonie hun “Harlem Night of Proms” luister bij te zetten. We gaan 

binnenkort in gesprek. 

 

Tip van Greet 

Sinds het uitbreken van de corona-pandemie organiseert Bert van de Wetering   (is ooit solist 
geweest bij een uitvoering van Weihnacht door HGK) op zaterdagmorgen zangsessies.  Hij 
schrijft het volgende: 
Bert over het Weihnachtsoratorium: 

“Kerst gaat over het feest van licht. En vooral: het licht in jezelf aanwakkeren. De muziek van 
Johan Sebastian Bach is daar uitermate geschikt voor. Het Weihnachtsoratorium van Bach 
is een zeer gelaagd muziekstuk. Het geeft kerst een enorme diepgang en het brengt je bij 
jezelf. Uitbundig, feestelijk, swingend – maar ook intiem en ontroerend. Het triggert vele 
emoties, dankzij menselijke thema’s als troost, vreugde, vrede, verwondering en veel liefde 
die het stuk bevat. Het is prachtig dat we dit stuk straks zullen brengen op een unieke 
kerstlocatie en dat heel Nederland kan meegenieten via de livestream.” 

Kijk daarvoor op http://www.zingalsvanzelf.nl/livestream 

 

http://www.zingalsvanzelf.nl/livestream
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