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Zingen in de Marktpleinkerk
Vertaling King all Glorious
Jan en Hendrik Groen
45 jaar Cantamus
... en nog veel meer
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Agenda
Datum

Activiteit

27 oktober

Zingen in de Marktpleinkerk
Aanvang 19.00 uur
Aanwezig om 17.30 uur

22 november

Concert Cantate Domino in Zoeterwoude
Aanvang 20.15 uur
Zie info in de vorige DoReMi

24 november

Ontmoetingsdienst in de Witte Kerk,
Nieuw-Vennep
Aanvang 19.00 uur

7 december

Sluitingsdatum kopij DoReMi

15 december

Kerstconcert in Laurentiuskerk,
Alkmaar (zondagmiddag)

16 december

Kerstconcert in OLV kerk
Keizersgracht, Amsterdam (maandagavond)

3 mei 2020

Herdenkingsconcert met Cantate Domino in
Bavo Koepelkathedraal
(Leidsevaart Haarlem, ’s middags)

8 mei 2020

Herdenkingsconcert met Cantate Domino in
Oude Dorpskerk, Zoeterwoude (vrijdagavond)
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Van de redactie
Wat was dat leuk, de avond van de derde oktober. Onze 45ste
verjaardag! Toen wij Una de week ervoor vertelden dat we “iets”
van plan waren, opperde zij direct of Anneke niet een lied kon
maken. Aldus geschiedde! De dag erna had ik al de ruwe versie in
mijn mailbox. Laat dat maar aan Anneke over! Voor de enkeling die
op 3 oktober niet aanwezig was én voor onze meelezende
donateurs staat de tekst in deze DoReMi. Meezingen mag!
Heeft u het al gehoord? Jan Wesdorp gaat de planken op. Wie
weet, wordt hij ontdekt en ligt er een mooie carrière voor hem in het
verschiet. Hij deelt zijn aspiraties met u in dit nummer.
Verder valt er niet zoveel te melden, hoewel we het druk zat hebben
met de komende optredens. Informatie over het zingen in de Witte
Kerk in Nieuw-Vennep krijgt u later via een DoReMi Flits. De info
over de kerstconcerten leest u in het decembernummer dat u op
12 december ontvangt.
Blijf vooral trouw komen op de repetities, want u mist veel als u er
een keer niet bent. Mocht u toch eens missen, kijk dan even op de
website waar Rob altijd vermeldt wat er gerepeteerd is!
Hartelijke groet,
Lidy
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Van de voorzitter
Beste koorleden,
Het is elke donderdagavond weer fijn om jullie te zien op de
repetitie, we hebben trouwe leden! Natuurlijk is iedereen wel eens
afwezig vanwege vakantie, ziekte, werk of iets anders maar over
het algemeen is er toch een goede opkomst. Laten we proberen dit
zo te houden.
En wat is het goed dat we er een nieuw lid bij hebben:
Margo Kortekaas. Van harte welkom!
Over het algemeen gaat het niet zo goed met koren in Nederland;
ze worden steeds kleiner of worden zelfs opgeheven. Laatst hoorde
ik dat er twee koren samen zijn gegaan om toch maar een redelijk
aantal zangers te hebben. (Waar gebeurde dat al eerder, 45 jaar
geleden?) Een andere mogelijkheid is om bij concerten te werken
met projectzangers, wat wij dus ook wel eens doen. Maar over het
algemeen kunnen we toch tevreden zijn met ons mooie, grote koor.
Op naar ons 50-jarig jubileum!
Vorige week zijn Irene en Rik getrouwd. Een bijzondere gebeurtenis
in ons koor. Gefeliciteerd Irene en Rik, we wensen jullie veel geluk
voor de toekomst!
Annelies

The peace of God….

4

Van de schrijvert
Eerst maar even het weer. Nog geen minuut geleden spoelde je
van de straat en nu schijnt de zon. Die gaat absoluut nieuwe regen
halen. De glazenwasser stond luid scheldend de ramen te wassen.
Wie gaat dat nou ook doen met die regen. Maar... ze moeten wel
verdienen.
We zijn 45 jaar oud geworden op 3 oktober jl. Tot kwart over negen
gezongen en daarna aan de borrel. Nu gebeurt dat wel vaker en we
moeten uitkijken dat er geen alcoholisme ontstaat. Bij de alten was
Nienke Goudberg aangeschoven en die kreeg een heel gezellige
indruk van het koor. Inclusief de naarhuisbrengservice van Ton en
Marijke.
Deze avond was de laatste voor het optreden in de Marktpleinkerk.
Ooooh… dat Amen. In hoeveel toonaarden kan men dat zingen.
Volgens mij hebben we in drie zinnen heel verschillend Amen
gezegd. Nikolas Papadimitriou had medelijden met ons, maar liet
het ons tot ….s toe over zingen. Wedden dat het zondag goed
gaat? We hebben allemaal een uitdraai kunnen pakken met uitleg
van muziektekens enz. dus het kan niet missen, als we er gebruik
van maken.
Elders in dit blad staan alle aanraders, voorschriften, verboden etc.
aangaande ons optreden. Wij weten het wel.. toch? O ja, er wordt
een staatsiefoto (statie is niet goed, dat is voor de melkflessen) van
het koor gemaakt met als achtergrond het interieur van de
Marktpleinkerk. Dat is voor die kerk echt een hele eer in mijn
gevoel. En ook dat wij dat zijn. Rick, van Lidy, maakt de foto’s.
Laten we ons allemaal goed optutten, dat komt voor de camera
goed uit. Donkere kringen camoufleren, lippen aanzetten. Parfum
hoeft niet, die ruik je niet op de foto. Rechtop staan (oeps, zeg ik
dat?) probeer een lachje op je gezicht te krijgen…
Rick heeft misschien nog wel een goeie mop.
Voordat ik nu in gezeur verval stop ik. Amen. Tot zondag en komt
allen!
Anneke.
5

Lief kasboek
Heb je het ook gezien, dat spotje op tv van de Rabo clubactie dat
de uitslagen bekend zijn? Dus ik meteen kijken, want dat is toch
spannend. Maar helaas, helaas, de uitslag van de regio Schiphol is
nog niet bekend. We moeten nog even geduld hebben tot
28 oktober. Nog 10 nachtjes slapen en dan weten we wat de actie
dit jaar voor ons koor heeft opgebracht. Hopelijk wordt het weer net
zo’n mooi bedrag als vorig jaar (€ 403).
En dan die andere actie, de
clubloten. Nou we zijn bijna
uitverkocht, ik heb nog 9 loten.
Wie maakt me los? ’t Zal toch
gebeuren dat op één van die loten
de hoofdprijs van € 100.000 valt.
Nou ja, als ze niet verkocht zijn,
dan is dat bedrag voor de kas.
Kunnen we de gemeente laten
weten dat we voorlopig geen
subsidie meer nodig hebben en
hoeven we ons de komende jaren
geen zorgen te maken over de
kosten van een concert en of we
wel genoeg kaarten verkocht
hebben. Maar, eerlijk is eerlijk, de
kans daarop is redelijk klein.
En als iemand nou net dat winnende lot heeft gekocht. Ja dan mag
hij of zij het geld natuurlijk in de eigen portemonnee stoppen  Een
kleine bijdrage aan de clubkas wordt dan uiteraard zeer op prijs
gesteld!
De volgende DoReMi weten we meer.
Carla
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Zingen in de Marktpleinkerk
Op zondag 27 oktober zingen wij in de Marktpleinkerk. Even alles
op een rijtje:
 De dienst begint om 19.00 uur. Wij zijn om half zes aanwezig
om in te zingen. Het is de bedoeling dat er even een foto van
het koor gemaakt wordt, dus kom liever iets eerder!
 Kleding: dames zwart met paarse corsage, zwarte panty en dito
schoenen. Heren zwart met paarse strik, zwarte schoenen en
dito sokken. Corsages en strikken worden ter plekke uitgedeeld.
 Vóór de dienst, om vijf voor zeven, zingen we ons eerste lied:
King all Glorious.
Voor de volledigheid nogmaals de volgorde: In het eerste blok
zingen wij uit Psalm 42 van F. Mendelssohn: Wie der Hirsch schreit
(deel 1) en Was betrübst du dich, meine Seele. (deel 4)
In het tweede blok de twee laatste nummers uit het grijze boek van
John Rutter: The peace of God en A Choral Amen. Als afsluiting
van F. Mendelssohn: Verleih uns Frieden.
Wilt u alstublieft zorgen dat u de muziek op volgorde in een zwarte
map heeft? Mocht u nog inhangstrips nodig hebben, die staan
donderdagavond op de bar.
Tot slot: bijna alle diensten in
de Marktpleinkerk worden live
uitgezonden en zijn daarna nog
24
uur
te
zien
via
kerkdienstgemist.nl.
Wij hopen
dienst!

op

een

mooie

Lidy
N.B. Op zondag geldt bij de Marktpleinkerk tot 18.00 uur betaald
parkeren.
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Waar de blanke top der duinen

Waar een lied weerklinkt in het Brandpunt
nu al Vijfenveertig jaar
waar de sfeer altijd heel goed is,
‘t ledental begroet elkaar
Zingen wij elke donderdag steeds weer
Zingen we met plezier steeds meer en meer
'k Heb het lief dit fijne koor
Dus Cantamus, ga zo maar door!
Waar een vrolijke Dirigente
Met geduld het koor omarmt
zodat stemmen zich verbreden
En ons harten steeds verwarmt
Klinkt er het lied in nieuwe- oude trant:
Klinkt daar ons lied in oude- nieuwe trant:
'k Heb het lief mijn fijne koor
Dus Cantamus, ga zo maar door!
Blijf maar zingen in de toekomst
‘t Maakt de eendracht groot en sterk
Blijf zo blij als in ‘t beginne
en ook trouw aan huis en kerk
Doe zo aan ieder ’t zingend woord gestand
Op naar de Vijftig jaren is de trant
'k Heb het lief mijn fijne koor
Cantamus leden; Ga er dus voor!
Tekst: Anneke Harlaar
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Een tipje van de sluier
Aan onze kerstoptredens in Alkmaar en Amsterdam doen vier koren
mee, waaronder Cantate Domino. Una heeft moeten schuiven en
puzzelen om een mooi programma te maken.
Wij zingen in ieder geval vier stukken: Gaudete solo, Mid-Winter en
Verbum Caro samen met een ander koor en het laatste deel van
Alma Redemptoris met alle koren.
De bladmuziek van Verbum Caro wordt/is uitgereikt op 24/10 a.s.
Het programma voor ons optreden op 24 november a.s. in de Witte
Kerk in Nieuw-Vennep zal er ongeveer hetzelfde uitzien als dat van
de Marktpleinkerk.
Vertaling van de stukken King all Glorious, the Peace of God, de
delen I en IV van Psalm 42 en Verleih uns Frieden heeft Rob
Veltkamp op de mooie Cantamus website gezet.
Verder informatie voor alle concerten over kleding, tijden etc. volgt.
Heel veel zangplezier toegewenst,
Willemia van Brussel
Muziekcommissaris
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Hallo allen,
Zoals jullie misschien al bekend
is, zing ik ook in mannenkoor
Zang en Vriendschap en daar
is voor de zomervakantie een
oproep gedaan aan de zangers
om medewerking te verlenen
aan de theaterversie van
Hendrik Groen ”Zolang er leven
is”. Daar is positief op
gereageerd, er hebben zich
vier kandidaten gemeld waarvan ik er een ben.
Wat is de bedoeling van het
meewerken aan dit theaterstuk!
Vrouwenkoor Haarlemmermeer uit Hoofddorp werkt ook mee aan
het stuk. Er doen in totaal 15 koorleden mee, en tijdens de
voorstelling vertegenwoordigen de koorleden de bewoners van het
bejaardenhuis en dat zal inhouden dat er niet alleen liedjes worden
gezongen, maar ook een groot gedeelte activiteiten worden
ondernomen zoals bingo, bejaarde gym enzovoorts.
Er worden 7 liedjes gezongen. Deze luiden: Een vriendelijk aardig
vogelijn, Was ik een vogelijn, In ‘t groeneland, Mijnheer Dinges
weet niet wat swing is, Droomland, Ode an die Freude, en Schubert
- Des Baches Wiegenlied. Deze liederen moeten uit het hoofd
worden geleerd! Dus geen bladmuziek op het toneel.
Er worden in totaal 100 voorstellingen gegeven door het hele land,
ook in De Meerse Hoofddorp, grote zaal.
Maandag 28 oktober is onze eerste repetitie. Ik kijk er naar uit.
Groet,
Jan Wesdorp
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King all Glorious (vertaling)
Verheug u, de Heer is Koning! Aanbid uw Heer en Koning!
Stervelingen dank, dank en zing en zegevier voor eeuwig
De Heer is Koning! De Heer is Koning!
Jezus, de Redder regeert, de God van waarheid en liefde
Toen Hij de aardse vlekken had schoongewassen
nam Hij op zijn zetel daarboven plaats.
Glorierijke Koning! Almachtige Heer der heerscharen
Gij zijt geopenbaard in overwinning
Verheven boven de gehele wereld
Jezus, de Redder regeert, Glorierijke Koning
aanbid uw Heer en Koning
Almachtige Heer der heerscharen
Jezus, de Redder regeert,
Gij zijt geopenbaard in overwinning
Kom en aanbid uw Koning
Verheven boven de gehele wereld
Begroet gij de Heer en Koning
Glorierijke Koning
Verheugt u, de Heer is Koning
Aanbid uw Heer en Koning!
Stervelingen dank, dank en zing
en zegevier voor eeuwig
De Heer is Koning! De Heer is Koning!
Verheven boven de gehele wereld
zijt Gij geopenbaard in overwinning.
Glorierijke Koning! Almachtige Heer der heerscharen
Kroon Hem met vele kronen, het Lam op zijn troon.
Hoor hoe de hemelse lofzang
alle andere muziek behalve zichzelf overstemt.
Waak op, mijn ziel, en zing van Hem die voor u stierf
en begroet Hem als uw ongeëvenaarde Koning
Glorierijke Koning alle eeuwigheden door
Almachtige Heer der heerscharen Amen.
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TAALKRONKELS
Uit de TAALKALENDER 2019
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KOFFIEROOSTER CANTAMUS
24 okt
I. Poelsma
T. Wagenaar

31 okt
R. de Koker
G. Vervloed

7 nov
A. Ooms
G. Yamin

14 nov
M. Massaro
H. Penninga

21 nov
N. van Essen
R. Stellingwerf

28 nov
W. Huizing
A. van Veen

5 dec
M. de Baat
I. Poelsma

12 dec
T. Wagenaar
G. Vervloed

19 dec
A. Ooms
M. Kromhout

9 januari
G. Yamin
H. Penninga

16 januari
M. Massaro
R. Stellingwerf

23 januari
R. de Koker
N. van Essen

30 januari
A. van Veen
W. Huizing

6 februari
M. de Baat
G. Vervloed

13 februari
I. Poelsma
T. Wagenaar

Denken jullie eraan om als het nodig is zelf een vervanger te
zoeken en anders het mij even te laten weten. Ook voor een
traktatie kun je mij bellen om zo een dubbele traktatie te
voorkomen. Niemand is natuurlijk verplicht te trakteren.
Bedankt voor jullie medewerking!
Agatha
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Het bestuur van Cantamus:

♪ Voorzitter:
Annelies Vaessen
tel. (023) 5612982

♪ Tweede voorzitter:
Lidy van der Lichte
tel. (023) 5653824

♪ Secretaris:
Anneke Harlaar
tel. (023) 5625584

♪ Penningmeester:
Carla Kwant
tel. (023) 5575237

♪ Muziekcommissaris:
Willemia van Brussel
Tel (023) 5622122

14

♪ Bestuurslid en webmaster:
Rob Veltkamp
tel. (023) 5313895

♪ Bestuurslid en koormeester:
Jan Wesdorp
tel. (0252) 624942

♪ Dirigent: Una Cintiņa

 Afmeldingen doorgeven aan:
Sopranen: Riek Pieters, tel. 06-15186116
Ria Schering, tel. 06-30130100
Alten: Ella Koole, tel. (023) 5634953 of 06-46967332
Sonja van Zanten, tel. (023) 5640837 of 06-23498761
Bassen en tenoren: Joop Allijn, tel. (023) 5616996
Cees Boon, tel. (023) 5655112
 Muziekcommissie:
Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Hanny Penninga, Joop Allijn, Cees Boon
 Repertoirecommissie:
Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Tiny Ignacio, Ella Koole, Marina Clausing
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 Advertenties:
Agatha Ooms, tel. (023) 5551319
 Bank:
Rabobank Hoofddorp
IBAN nummer: NL 80 RABO 0324 5181 29
(voor indienen declaraties zie penningmeester)
 DoReMi:
Redactie: Lidy van der Lichte
Redactieadres: IJweg 1107A, 2133 MH Hoofddorp
 doremi@cantamus.nl
 Kleding:
Anneke Harlaar, tel. (023) 5625584
 Koffie, trakteren, enz.
Vindt u het gezellig om eens te trakteren? Doen……!!!
Maar bel eerst even onze koffie-coördinator, misschien kwam
er nog iemand op het idee.
 Koffie-coördinator: Agatha Ooms, tel. (023) 5551319
 hooge.werf@kpnmail.nl
 Koffie- en theebonnen:
Elke eerste donderdag van de maand bij Ria de Koker.
 Website www.cantamus.nl

Contributie per 1 juli 2019
contributie per

maand

kwartaal

½ jaar

jaar

per persoon

16,00

48,00

93,50

182,50

per echtpaar

29,00

87,00

170,00

331,00
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