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Van de redactie
Het seizoen 2013-2014 is al bijna weer voorbij. Dat is een goede reden om in
deze Vriendenbrief nog even terug te kijken op de optredens die we de laatste
maanden hebben gehad en dan met name de diensten in de Stille Week en de
Dodenherdenking in de Pancratiuskerk van Sassenheim.

De laatste maand was het erg spannend voor Dick Doolaard,
een van onze tenoren. Begin april was hij tijdens een repetitie
eerder weg gegaan, omdat hij zich niet lekker voelde. Toen
wist hij nog niet wat daar de oorzaak van was en welk traject
er nog achteraan zou komen. Het bleken nl. hartklachten te
zijn, waarvoor hij de dag na Pasen werd opgenomen om op
8 mei te worden geopereerd. We zijn dankbaar en blij dat hij
de operatie goed heeft doorstaan en dat hij inmiddels thuis is
om verder op te knappen. Er zal nog een lang revalidatietra-
ject volgen. We hopen Dick in september weer tussen de
tenoren te horen. Via deze weg ook van harte beterschap,
Dick.

Van onze ‘vrienden en vriendinnen’ hebben we het mooie bedrag van € 500,00
mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! Zo kunnen we weer nieuwe
muziek aanschaffen, die u hopelijk in de toekomst gaat horen.

In de agenda vindt u de data en plaatsen waarop we dit en het volgend seizoen
zullen zingen.

Het seizoen sluiten we af met ons jaarlijkse kooruitje op zaterdag 5 juli. Dat
wordt georganiseerd door een paar leden, waar de anderen vooraf niets over
mogen weten. Het is dus een jaarlijks verrassingsuitje. 



Met de muziek mee
Als klein jongetje genoot ik ervan als er een drumband (zo heette
dat toen) door de straat kwam. Je hoorde ze al van verre komen
en als ze langs je liepen was er een wolk van muziek, waar ik een
tijdje op bleef zitten. Aan de manier waarop ze keken kon ik zien
dat ze helemaal ‘in de muziek’ waren. Ze ademden tonen zo leek
het wel. Daarna was het niet over, want dan  ging ik met andere
kinderen er achteraan. Met de muziek mee.
Tegenwoordig loop ik niet meer achter de muziek aan. Er is een tijd voor alles,
om het met Prediker te zeggen. Twee dingen heb ik van die jeugdherinnering
onthouden: muziek zet me in beweging en muziek baant een weg voor me,
gaat voor me uit. Allebei komen mee als ik het Oecumenisch Kleinkoor hoor.
In de diensten die nadrukkelijk een meditatief karakter hebben gaan de liederen
me voor en leiden me naar plekken die ik niet kende. Zo brengt het lied me
dichter bij het geheim van God en dus bij het diepste geheim van mijn eigen
bestaan. En als het lied ons voorgezongen wordt en wij mogen dan met z’n
allen volgen dan voel ik me soms weer even als toen we als kinderen achter de
muziek huppelden.

De weg naar Pasen is een route die ik zelf niet gekozen heb. De
weg is er omdat hij al gebaand is, Christus ging ons vooruit. Van
hem kom ik maar niet los omdat hij me steeds op het spoor van God
zet en uitleeft wat het is om mens te zijn. Het is niet de weg van
succes, niet zelden een lijdensweg. Ik volg zijn spoor drie dagen
lang, de muziek gaat voor me uit en leidt me. Tot het spoor dood
loopt, zoals alle sporen eens.... Nee, toch niet!

En dus lopen mensen steeds weer die weg samen al zingend en wijst de weg
zichzelf. Zingen is een manier om niet dood te lopen.
Met dank voor jullie zingen tijdens de drie dagen voor Pasen. 

ds. Tim Moll

Dodenherdenking
Op zondag 4 mei mochten wij voor de tweede keer onze medewerking verlenen
aan de Dodenherdenking. Een herdenking die in de St. Pancratiuskerk wordt
gehouden, georganiseerd door de Oranje Vereniging. We vinden het allemaal
een bijzondere ervaring om daar bij te mogen zingen. Marlies schreef hierover:

Als je wilt dat mensen graag naar je luisteren moet je als koor harmonie
laten horen. Daar heb je een paar zaken voor nodig: muzikale koorleden,
passend repertoire, goede muzikale leiding, oefening, maar ook: saamhorig-
heid. We mogen ons gelukkig prijzen dat het OKS dat allemaal in huis heeft. 
Voor mij is muziek onmisbaar. Op woensdagavond laad ik mijn batterijtje
wat dat betreft weer op. Voor een deel, want eigenlijk ben ik door de hele
week heen wel bezig met muziek. En toch hebben de koorrepetities iets
extra’s: we maken samen muziek! En aan dat musiceren voegen we nog
iets toe: we drinken samen een kop koffie, we zingen voor een jarig koorlid
en we leven met elkaar mee bij lief en leed. Onmisbare zaken die er -in mijn



beleving- voor zorgen dat we ook in muzikaal opzicht harmonie kunnen laten
horen. 

En die harmonie hebben we kunnen laten horen in de Pancratiuskerk. Een
aantal reacties die we achteraf hoorden, was de zuiverheid en die harmonie.
Dat zo weinig mensen zo’n vol geluid kunnen maken!
De tekst die door ds. Annette Bosma werd voorgelezen tijdens deze bijeen-
komst was indrukwekkend en geeft te denken. Daarom hier een deel van deze
tekst. Met dank aan ds. Annette Bosma.

We werden na de oorlog een welvarend land en we leven
nu al vele jaren in vrijheid. En die vrijheid moeten we
doorgeven horen we deze dagen regelmatig via radio en
televisie tot ons komen.
Het klinkt mooi, maar als ik alleen bij mezelf blijf... dan denk
ik ‘hoe moet ik dat doen en doe ik dat ook... vrijheid doorge-
ven’. Ik heb zelf nooit in onvrijheid geleefd.
Het is een vanzelfsprekendheid dat ik kan gaan en staan
waar ik wil, dat ik kan zeggen en doen wat ik wil. Alhoe-
wel….er zijn altijd anderen en met die anderen moet
rekening worden gehouden, hoe je het wendt of keert,
opdat ook zij in vrijheid kunnen leven, opdat ook zij ruimte
van leven hebben...
Vrijheid, in de van Dale omschreven als ‘het tegenovergestelde van
onderworpenheid, van gebondenheid’, is dus alleen mogelijk als je jezelf ook
enigszins begrensd en zo de grenzen van anderen respecteert.
Leven in vrijheid lijkt een vanzelfsprekendheid, hier in dit land, en misschien
is dat ook goed, maar het zal uiteindelijk nooit zo zijn dat het zonder enige
investering van onze kant mogelijk blijft.
Misschien mogen we het als een vanzelfsprekendheid zien, maar onver-
schillig mogen we er nooit mee omgaan.

De uitnodiging om in 2015 opnieuw deel uit te maken van deze bijzondere
bijeenkomst hebben we vrij snel van de oranjevereniging gekregen en daar
hebben we weer ‘Ja’ op gezegd. Arja Meijer

Het OKS-uitje
Op 5 juli aanstaande is er het jaarlijkse uitje van het OKS, dit keer georgani-
seerd door twee sopranen en twee alten. De organisatie wisselt jaarlijks en
steeds wordt er weer iets nieuws bedacht: een stadswandeling, een boottocht,
een workshop… De rest van het koor weet vooraf niets. Het enige wat
prijsgegeven wordt, is de datum, plaats en tijd van verzamelen en eventueel
een kledingadvies. 
Door de jaren heen zijn op deze manier al heel wat herinneringen verzameld.
Die herinneringen dragen bij aan ons saamhorigheidsgevoel. Dat merk je als
je je als nieuw koorlid aansluit. De verhalen van voorgaande jaren worden
steeds mooier en hilarischer! Gelukkig wordt er elk jaar een nieuw, al dan niet
hilarisch verhaal aan toegevoegd. 



Hoe het uitje er dit seizoen zal uitzien is nog geheim. Wellicht leest u een
verslag in de volgende Vriendenbrief.

Psalmen in de Provence
Tijdens onze vakantie in Frankrijk besluiten we om een dagtocht te maken. Op
de kaart zoeken we een wit weggetje uit: wel verhard, met de auto begaanbaar,
maar ook heel smal bij tijd en wijle. Een weg met veel borden in het Frans.
Achteraf begrijpen we dat we er niet mochten inrijden. Is het leiding van Hoger
Hand of spirituele inspiratie? We zijn wel gegaan. Na al behoorlijk wat stijgen
doemt een bordje op naar een zijweg, nog stijler: Chapelle de Notre Dame de
Pitié. Deze weg kunnen we niet rechts laten liggen.
Stilte. Hitte. Een monastère - gemeenschap waar broeders
wonen in stilte. Zoals vaak is het koel in de kapel. Eenvoudig
ingericht, verzorgd met duidelijk een koor voorin. Het is 12.00
uur. Zeven broeders druppelen geleidelijk door een zijdeur het
koor binnen. Er luidt een klok. Wij zitten stil in het deel voor
bezoekers. In de stilte klinkt een stem, een broeder zet in.
Mooie stem, anderen vallen in. Psalmen in het Frans gezong-
en, het gaat over hetzelfde als in mijn jeugd in Hengelo of
later in de taal van Huub Oosterhuis. Het klinkt als ‘De Heer
zij geloofd om deze dag’, ‘Erbarm u Heer om deze wereld’ en ‘Wees mij nabij
als de avond valt’. Moderne mensen noemen deze ervaring een cadeautje,
mooi, toevallig meegenomen. Wij ervaren dit als  een spiritueel moment: je
opgetild voelen voor een ogenblik boven het alledaagse, liederen  gezongen
door de eeuwen heen, verlangen naar....
We hebben een lange afdaling gemaakt voordat we weer met beide voeten op
de aarde zijn geland. Han Verveld

  Agenda 

zondag 1 juni : Taizédienst om 19.00 uur in de Dorpskerk
maandag 9 juni : Tweede Pinksterdag om 19.45 uur in Hospice Duin- en

Bollenstreek
zondag 5 okt. : Taizédienst om 19.00 uur in de Dorpskerk
zondag 12 okt. : Woorddienst in het Diaconessenhuis om 10.15 uur
zondag 7 dec. : Taizédienst om 19.00 uur in de Dorpskerk
Wilt u vriend of vriendin worden van ons koor? Neem dan contact op met:

Arja Meijer tel: 0252-23 16 98 e-mail: arjameijer@hetnet.nl 
Wilt u informatie over optredens? Neem van contact op met de secretaris: 

Peter Schoonens tel: 0252-41 06 07 e-mail: p.schoonens@casema.nl

L  websites: www.kleinkoor.tk www.facebook.com/kleinkoor


