JAAROVERZICHT 2013 DEO SACRUM
Het bestuur
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd om de lopende zaken te behartigen en daar waar nodig de
voorbereidingen op bijzondere activiteiten te ondersteunen. Onze penningmeester Els Koster heeft
dit jaar haar taak als zodanig niet op zich kunnen nemen wegens ziekte. Wil van Hecke heeft het
penningmeesterschap voor haar waargenomen, waarvoor het bestuur haar veel dank is verschuldigd.
Maar zij heeft aangegeven dat zij het komende jaar niet herkiesbaar zal zijn. Ook onze bibliothecaris,
Djoeke de Jong heeft aangegeven dat zij op de komende jaarvergadering niet herkiesbaar zal zijn. Er
zijn dus het komende jaar 2 vacatures voor bestuursfuncties.

De Leden
Het koor telt dit jaar 47 leden (18 heren, 29 dames), 4 ereleden (Sjaan van Dijk, Jan Wensveen, Rob
Pieterse en Jan Kouwenhoven) en 2 buitengewone leden (Wim Sosef en Jaap Breeedveld). Het koor
heeft versterking gekregen een nieuw lid Susanna Zwarts (sopraan).
Zaterdag 18 mei 2013 is Jeroen Peters getrouwd met Marijke. Het koor heeft tijdens de huwelijksmis
gezongen. Na de Mis hebben we het bruidspaar gefeliciteerd tijdens de receptie in de Hertenhorst.
Twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Jeroen Peters en Riet van der Aa.
Drie leden hebben dit jaar een jubileum gevierd. Piet van Velzen 12½ jaar lid, Truus Bloemendaal 25
jaar lid en Marijke Ruygrok, 40 jaar lid. Tijdens het St. Caeciliafeest zijn zij gehuldigd en
onderscheiden met de eremedaille in respectievelijk brons, zilver en goud de van de Nederlandse
Sint-Gregoriusvereniging.

Het Koor
In muzikaal opzicht waren er ook dit jaar weer twee hoogtepunten. Met Pasen (31 maart) hebben we
de Eucharistieviering opgeluisterd met de Krönungsmesse van Mozart. Na de H. Mis klonk het
Hallelujah van handel. Met Caecilia (24 november) hebben we in de Hoogmis de Mis in A van César
Franck gezongen. Vooral het laatste werk heeft veel van het koor geëist. Er is hard gerepeteerd. Het
is een pittig werk, maar we zijn er toch in geslaagd ook nu weer prima voor de dag te komen.
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In de eerste helft van het jaar heeft het koor ook gezongen in de H. Mis op Palmzondag,
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Samen met Vox Latina heeft het koor gezongen tijdens de
Mariahuldes in mei en oktober.
Op 16 juni hebben we gezongen in de H. Mis na de Maria van Jesseommegang. Dit jaar, 7 juli 2013,
was de gezamenlijke viering van St Ursula parochie in de Adelbertkerk. Ons koor was goed
vertegenwoordigd. Hetgeen niet onopgemerkt is gebleven bij de andere koren uit de parochie.
Tijdens de vakantieperiode van 12 juli tot 14 augustus hebben de leden, voor zover niet zelf op
vakantie, de 2-wekelijkse vieringen verzorgd onder leiding Petra of haar vervanger.
Traditioneel zingen de heren met Allerzielen het requiem van Perosi, zo ook dit jaar. Ook dit jaar
hebben zij weer opgetreden als schola in het Advents en Kerst concert. Voor het eerst werden toen
de speciaal voor die gelegenheid aangeschafte togen gedragen. Alweer voor het derde jaar zingen de
heren iedere 2e zondag van de maand de avondmis, zowel de vaste als de wisselende gezangen van
die zondag worden dan gezongen. Zondagavond 13 oktober was de bisschop voorganger.
In het laatste kwart van het jaar zijn er traditioneel Lichtjesavond en de Kerstvolkszang waaraan het
koor zijn medewerking verleend. Het jaar wordt afgesloten met de muzikale opluistering van de twee
nachtmissen waarin naast de Latijnse vaste gezangen en het Gregoriaans ook het volledige repertoire
aan kerstliederen klinkt. Tussen beide nachtmissen werd het kerstontbijt geserveerd in de sfeervol
ingerichte Jozefzaal. Voor iedereen was er ook een kleine attentie in de vorm van een minikerststalletje.

Het Lustrum
Het koor bestond dit jaar 290 jaar en vierde dus het 58e lustrum. Naast de al genoemde muzikale
hoogtepunten (Kröoningsmesse van Mozart met Pasen en Mis in A van César Franck met St Caecilia)
die de viering van het jubileum extra glans hebben gegeven zijn er nog een aantal activiteiten
geweest met een speciaal karakter.
Fotosessie (16 juni 2013)
Natuurlijk moest het koor voor deze bijzondere gelegenheid op de gevoelige plaat worden
vastgelegd. Als achtergrond werd dit keer het hoofdaltaar gebruikt. Voor de gelegenheid en om in de
toekomst ook als groep bij optredens eenheid uit te stralen is er ook nieuwe koorkleding
aangeschaft: Shawls shawls voor de dames en stropdassen voor de heren. Omdat die dag niet
iedereen aanwezig kon zijn is op 3 november een tweede sessie georganiseerd.
Barbecue (24 augustus 2013)
Op de verjaardag van de oprichtingsdag van het koor is een barbecue gehouden voor de koorleden
op de binnenplaats tussen de pastorie en de kerk. Het was een uitermate gezellige bijeenkomst
waarop met veel inzet en enthousiasme gebakken gebraden geserveerd en vooral gegeten en
gedronken is. Hoewel het weer niet erg meewerkte (geen zon te zien die dag) waren de weergoden
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ons in zoverre gunstig gezind dat het hemelwater pas op ons neerdaalde toen het einde van de van
het feest in zicht was.
Deo Sacrum zingt in de St. Rombouts kathedraal te Mechelen (29 september 2013)
Het koor was uitgenodigd de H. Mis op te luisteren in St. Rombouts kathedraal van het aartsbisdom
Mechelen in België. Dat betekende voor iedereen vroeg op staan (vertrek uit Delft 7:00 uur). Uit
gesprekken met enkele parochianen na afloop van de H. Mis hebben we kunnen opmaken dat ons
optreden zeer goed gevallen is. De mis van Gretchaninoff heeft goed geklonken. Onze aanvankelijke
vrees bij eerste aanblik van die enorme ruimte dat onze klank niet tot bij het altaar zou reiken bleek
ongegrond. Na afloop is ook hier met een foto voor het nageslacht vastgelegd dat we er geweest zijn.
De lunch werd geserveerd in “de Getapte Zanger”. Omdat die enigszins in tijd uitliep (gezelligheid
kent geen tijd) was er na afloop niet veel tijd meer voor een wandeling door de stad. De terugreis
werd aanvaard in vrolijke stemming rond 15:00.
Rabo Sponsortocht (22 september 2013)
Om de extra kosten die het passend vieren van een lustrum met zich meebrengen hebben leden van
Deo Sacrum deelgenomen aan de Rabo sponsortocht. Een fietstocht van 30 km door de ommelanden
van Delft die per deelnemer (ook familieleden waren welkom) voor het koor €15 10 opleverde. Op
die manier is de kas met €500 220 gespekt.
Loterij
Eveneens ter bestrijding van de kosten van het jubileum is er een loterij onder de leden (en hun
familie en kennissen) gehouden. De trekking van de winnende loten is tijdens het St Caeciliafeest
bekend gemaakt.
Caeciliaviering (24 november 2013, Christus Koning)
Natuurlijk droeg het Caeciliafeest in dit jubileumjaar een bijzonder karakter. Na de H. Mis werden de
feestelijkheden geopend in “Onder Ons”. Koorleden en gasten werden ontvangen met koffie en
gebak en later een aperitief.
Bijzonder verheugend was dat we de pastores (Bolmer, Verbakel en Lamberts, pater van Van
den Akker was helaas verhinderd) konden begroeten evenals de vertegenwoordigers van de andere
koren van de Maria van Jessekerk (Jan van der Knaap namens de Cantorij, Bep van der Linden
namens het Maria van jessekoorJessekoor). Ook Betsy en Wim Ruygt waren graag op de uitnodiging
met ons het jubileum te komen vieren in gegaan evenals Jan Somers namens de locatieraad.
Het programma voor de dag werd vervolgd met de huldiging van de jubilarissen. Daarna was
er plaats voor een bonte reeks van activiteiten. Een muziekquiz, een fotoquiz en optredens van het
Barbershop koor, de Flower girls, frater Venantius en Catootje . Ook Sint Nicolaas heeft ons die
middag nog met een bezoek vereerd. Ook werd er gedanst op muziek verzorgd door een all-round
toetsenist. De dag werd afgesloten met een diner. Kortom een zeer geslaagde dag.

Het organiseren van alle activiteiten in het afgelopen lustrumjaar kon alleen slagen dankzij de inzet
van velen georganiseerd in een van de gevormde commissies:
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Bestuur (Anneke, Henri, Djoeke, Wil en Sjef)
Lustrumcommissie (Anneke, Henri, Rob, Gerard, Roos en Riet)
Barbecue (Riet en RoosAnneke)
Dagje uit (Anneke en Henri)
Rabo fietsdag (Henri en Herman)
Caeciliafeest (Bestuur, Rob en RoosHenri)
Loterij (Riet en Loes)
Publiciteit (Henri en Gerard)

En daar waar nodig hebben ook de andere leden meegeholpen alles tot een goed einde te brengen.

Het repertoire.
(met dank aan de bibliothecaris, Djoeke de Jong)

Voor het begeleiden van de Eucharistievieringen zijn vele verschillende werken uit de rijk gevulde
muziekbibliotheek uitgevoerd. Hoogtepunten in muzikaal opzicht waren de Krönungsmesse van
Mozart (Pasen) en de Mass in A van César Franck. Verder zijn dit jaar de volgende missen en
motetten ten gehore gebracht:
Missen
 Missa brevis in C-dur, W.A.Mozart, 7x
 Messe in C, A. Bruckner, 5x
 Choral-Messe, A.Bruckner, 4x
 Messe Brève, Ch. Gounod, Missa Festiva, A. Gretchaninoff, en Missa in tempore adventus ...,
M. Haydn, 3x
 Mass in A, C. Franck, 2x
 Krönungsmesse, W.A. Mozart en Missa Brevis in B, W.A. Mozart, 1x
Gezangen in Latijn en andere Talen
 Ave Verum, W.A. Mozart, 6x
 Christe, lux mundi en Rejoice in the Lord, G. Rathbone, 3x
 Ave Maria, Arcadelt, l'Adieu des Bergers, H. Berlioz, Cantique de Jean Racine, G. Fauré,
Domine salvam fac, A. Giesen, Ave Verum, Ch. Gounod, Ave Maria, Fr. Liszt, De profundis,
Jesu dulcis Memoria, O bone Jesu, O Maria, sei gegrüsst, M. Reger, 2x
 Choral: Jesus bleibet meine Freude, J.S. Bach, Ave Maria, Caccini, Ave Maria, E. Elgar, Ave
Verum, E. Elgar, Veni Creator, bew. Fr. Eppink, Tantum Ergo (plus soliste), G. Fauré, Halleluja,
G.F. Händel, Chor der Engel (Christ ist erstanden), O Vièrge très belle, Veni Redemptor
Gentium, Tollite Hostias, C. Saint-Saëns, The Crown of Roses, P.I. Tchaikovsky, 1x
Nederlandse gezangen
 Lied aan het Licht, 3x
 Neemt en eet, Psalm 71, Psalm 84, Psalm 11, 2x
 Maria die daar staat, 1x
Het Maarschalkerweerdorgel
Na de H.Mis klinkt als afsluiting het orgel. Onder meer heeft onze organiste Petra gespeeld:
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Widor, Toccata
Vierne, Carillon
Lemmens, Fanfare en Domine salvam
Callaerts, Toccata
Bach, Sicilienne
Camille Saint Saens, Allegro opus 150

Tenslotte
Als koor zijn we ook dit jaar in staat gebleken onze primaire opdracht naar behoren uit te voeren. De
basis, de opluistering van de Eucharistievieringen is goed verzorgd. Daarnaast hebben we bewezen
een vitaal koor te zijn in staat extra feestelijk voor de dag te komen in het lustrumjaar. Om die
vitaliteit te behouden zullen we de komende tijd extra aandacht moeten gaan besteden aan de
werving van nieuwe leden. Het is een opdracht aan de leden voor het komend jaar hierover na te
denken en ideeën aan te dragen.
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