JAAROVERZICHT 2015 DEO SACRUM

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is dit jaar niet gewijzigd. Twee bestuursleden hebben hun taak
door ziekte deels niet waar kunnen nemen. Djoeke de Jong heeft tot de zomervakantie voor Clemens
Ammerlaan waargenomen, daarna heeft Henri Aalders de bibliotheek beheerd, maar die is aan zijn
schouder geopereerd. Gedurende de revalidatie kan hij zijn rechterarm slecht gedeeltelijk gebruiken.
Nogal lastig, denk alleen al aan het vasthouden van de muziekmap, dat gaat niet als je slechts één
hand ter beschikking hebt. Clemens Ammerlaan heeft een nieuwe heup gekregen en kan zolang de
revalidatie duurt zijn functie als bibliothecaris niet waarnemen. Aanvankelijk had Henri de taken van
Clemens op zich genomen, maar sinds zijn operatie kon ook hij het werk niet meer doen. Daarom
heeft het bestuur een beroep gedaan op Djoeke de Jong, voormalig bibliothecaris, om te helpen bij
het samenstellen van de muziekmappen. Zij is bereid gevonden tot Nieuwjaar haar oude taak weer
op te nemen. lnmiddels is Henri weer zover hersteld dat hij langzaamaan zijn taken weer kan
oppakken. Het herstel van Clemens laat nog wat langer op zich wachten.
Het bestuur heeft al dan niet in volledige samenstelling 4 keer vergaderd. Daarnaast is er rondom
repetities veel informeel overleg geweest. Er is in goede harmonie samengewerkt om de lopende
zaken te behartigen en bijzondere gebeurtenissen te organiseren.
De Leden
Het koor telt nu (stand van zaken 1 januari 2016) 43 leden (28 dames en 15 heren). Zeven leden
hebben dit jaar hun lidmaatschap opgezegd. Aan hen is door het bestuur het buitengewoon
lidmaatschap verleend. Het koor telt nu 10 buitengewone leden: Riet van der Aa, Theo en Truus
Bloemendaal, Jaap Breedveld, Dolf Jansen, Marijke Ruygrok, Wim Sosef, Nel van der List, Els Koster
en Hans Jutte.
Drie leden hebben dit jaar een jubileum gevierd. Joke Beuman 25 jaar lid, Loes van Rijt 12½ jaar lid en
Paul Jansen 25 jaar koorzanger. Zij zijn tijdens het St. Caeciliafeest gehuldigd en onderscheiden met
de eremedailles in goud voor Joke en Paul en de eremedaille in brons voor Loes.
Dinsdag 5 mei is erelid Sjaan van Dijk 90 jaar geworden. Zij heeft haar verjaardag gevierd op zondag 3
mei met een H. Mis waarin Deo Sacrum uiteraard gezongen heeft (de Missa Festiva van
Gretchaninoff en de hymne Dostonojet van Bortnianski). Na de H. Mis was er een receptie in de
schaapskooi waarvoor het hele koor was uitgenodigd.
Zondag 20 december is erelid Jan Kouwenhoven overleden. Jan was sinds 1954 lid van Deo Sacrum.
We zullen hem als vriend en als een van de oude getrouwen in het koor missen, maar vooral zijn
krachtige, sonore basstem. Het koor heeft tijdens de uitvaardienst op 29 december in de Maria van
Jessekerk gezongen (de Choral Messe van Bruckner, l'Adieu des Bergers van Berlioz, de Cantique de
Jean Racine van Fauré en het Ave Maria van Arcadelt). ln het parochieblad zal een "In Memoriam"
worden gepubliceerd, dat ook is uitgesproken door de vice-voorzitter in de uitvaartdienst.

Het koor heeft nu 3 ereleden: Sjaan van Dijk, Jan Wensveen en Rob Pieterse.
Het koor
Donderdag 1 januari heeft het koor traditiegetrouw in de H. Mis van 11:00 gezongen (Messe Brève
van Ch. Gounod met Gregoriaanse wisselende gezangen). Donderdag was de 1e repetitie in het
nieuwe jaar met aansluitend Nieuwjaarsborrel.
Met Pasen (5 april) hebben we in de H. Mis van 10:30 de Missa Brevis in D KV194 van W.A. Mozart
voor koor en orkest met solisten. Het strijkorkest bestond uit (ongeveer) 20 violisten. Er waren 4
solisten (o.a. Cora Peters, Hester Hazelaar, André Betsema en Jaap Meyer). Verdeeld over 12
repetities in 3 maanden is het werk ingestudeerd, waarbij natuurlijk het staande repertoire voor de
tussenliggende zondagen ook voldoende aan bod moest komen. Tijdens de uitreiking van de
communie is het Chor der Engel (Christ ist erstanden van Schubert) gezongen. Na de H. Mis klonk het
Hallelujah van Händel.
Maandag 4 mei heeft Deo Sacrum gezongen in de Nieuwe kerk tijdens de herdenkingsdienst voor de
gevallenen. Uitgevoerd is het motet “De profundis" van Karl Georg Reutter.
Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) was er geen Eucharistieviering in de Maria van Jessekerk. Met
Pinksteren (zondag 24 mei) hebben we de Missa Brevis KV 64 van Mozart gezongen, de Cantique de
Jean Racine van Fauré en het Veni Creator van Eppink.
Sacramentsdag viel dit jaar op zondag (7 Juni). ln de H. Mis hebben we de Choral Messe van Bruckner
gezongen en de toepasselijke werken Locus iste ook van Bruckner en natuurlijk het Ave Verum van
Mozart.
De St. Ursuladag (zondag 5 Juli) was dit jaar in de Maria van Jessekerk. Voor de gemeenschappelijke
viering is tijdens twee repetities bij ons op de koorzolder een Nederlandse mis van de componist/
organist Jan Raas ingestudeerd met de koren van alle locaties. Dat is bij alle deelnemers goed
gevallen en lijkt voor herhaling vatbaar. Na de Mis was er voor de belangstellenden een bezichtiging
van het Maarschalkerweerdorgel en in de kapel een korte workshop Gregoriaans. Beide activiteiten
onder leiding van Petra Veenswijk.
In de vakantieperiode van 10 juli tot 5 augustus hebben de leden, voor zover niet zelf op vakantie, de
2-wekelijkse vieringen verzorgd onder leiding Petra of haar vervanger.
Het jaarlijkse dagje uit viel dit jaar op 30 augustus en was georganiseerd als een uitwisseling met het
koor van de Basiliek van Zwolle (de Peperbus). Dat betekent dus dat voorjaar 2016 het koor, de
”Onser Liver Vrowen Sengers", bij ons in de Maria van Jessekerk komt zingen. ln Zwolle hebben we
de Missa Festiva van Gretchaninoff gezongen. Dat ging uitzonderlijk goed. Dat lag deels aan het feit
dat de kerk daar een heel ruim en getrapt oksaal heeft, zodat we als koor als een gesloten groep
konden staan met goed zicht op de dirigent/organist en elkaar goed konden horen. Na de H. Mis is
ons door het koor een lunch aangeboden. 's Middags hebben we het Anton Pieck museum in Hattum
bezocht. Terug in Delft werd de dag afgesloten met een buffet in de Maria van Jessehof.
Zondag 15 november hebben we het feest van St. Caecilia gevierd. ln de H. Mis hebben we de Messe
op 36 van C.-M. Widor en het Ave Verum van Camille Saint-Seans gezongen. Na de H. Mis werd het
feest voortgezet in de Maria van Jessehof. Daar vond de huldiging plaats van 3 jubilarissen. Joke
Bouman vierde haar 25-jarigjubileum als lid van Deo Sacrum. Zij kreeg na een toespraak van

voorzitter Anneke Priem de eremedaille in zilver met bijbehorende oorkonde van de NSGV uitgereikt.
Paul Jansen vierde zijn 25-jarig jubileum als kerkzanger.
Hij werd toegesproken door secretaris Sjef Werry en kreeg ook de zilveren eremedaille met
oorkonde van de NSGV uitgereikt. Loes van Rijt werd in het zonnetje gezet vanwege haar 12½ jarig
lidmaatschap van Deo Sacrum. Aan haar werd de eremedaille in brons met oorkonde uitgereikt na te
zijn toegesproken door voorzitter Anneke Priem. Bij het opspelden van de medailles werden de
jubilarissen ook toegesproken door pastoor Bolmer. Na de huldiging volgde een druk bezochte
receptie, waarop de jubilarissen de felicitaties in ontvangst mochten nemen van familie, leden,
buitengewone leden en vele gasten. Onder hen naast pastoor Bolmer, diaken Jan Lamberts, pastor
Kodzo Deku en pastor Verbakel. Ook de voorzitters van onze zusterkoren Bep van der Linden van het
Maria van Jessekoor en Jan van der Knaap van de Cantorij gaven acte de présence, alsmede Ruud van
Gils, coördinator werkgroepen. Na de receptie werd het feest voortgezet in eigen kring met onder
meer optredens van het gemengd kwartet "Het Hollandse Lied" en de meidengroep de ”Balineesjes".
Het feest werd afgesloten met een buffet verzorgd door het cateringbedrijf Regina's van de dochter
van de voorzitter.
Meteen na St. Caecilia begint de voorbereiding op de Advent (29 november, 1e advents zondag) en
Kerstmis. De drukste periode van het jaar.
Op lichtjesavond (dinsdag 8 december) hebben we een uur lang het kerstrepertoire gezongen. Ook
aan de Kerstvolkszang (woensdag 23 december) heeft het koor een bijdrage geleverd.
Met Kerstmis hebben we in de 1e Nachtmis de Missa Brevis in C van Mozart gezongen en in de 2e
Nachtmis de Choral Messe van Bruckner. Traditioneel werd tussen beide nachtmissen het
“Kerstontbijt" genuttigd in de Jozefzaal.
Het Gregoriaans
Voor de vieringen op de 2e zondag van de maand was het dit jaar lustrumjaar. Alweer voor het vijfde
jaar zingen de mannen iedere 2e zondag van de maand de avondmis. Zowel de vaste als de
wisselende Gregoriaanse gezangen van die zondag worden dan gezongen. De belangstelling voor
deze H. Mis is nog steeds groeiende, mede door het meer internationale karakter dat de viering
gekregen heeft vanwege het toenemend aantal buitenlanders dat deze viering bijwoont.
In de Goede Week hebben de mannen van ons koor en van Vox Latina in de Sacramentskerk de
Donkere Metten (de eerste delen van de Lamentationae de Zacharias) gezongen als onderdeel van
de wake die daar gehouden werd na de H. Mis van Witte Donderdag.
ln de Advent hebben de manen meegewerkt aan het Advent- en Kerstconcert (zondag 23 december).
De Gregoriaanse schola o.l.v. Peter Bijersbergen heeft naast Gregoriaanse gezangen (waaronder
Adeste Fideles) het Sanctus uit de Missa Con Jubilo van Duruﬂé gezongen.
Het repertoire
Topstukken uit het repertoire dit jaar waren met Pasen de Missa Brevis in D KV194 van W.A. Mozart
en de Messe op. 36 van C.-M. Widor. Ook het Ave Verum van Saint Saens was bijzonder.
Tijdens de Mariahulde in oktober hebben we voor het eerst het Ave Maria van parochiaan Olivier
Raap gezongen.

Daarnaast zijn natuurlijk alle bekende werken uit ons repertoire gezongen.
Tenslotte
Het was weer een goed jaar. Het koor heeft zijn primaire taak, het naar best vermogen verzorgen van
de muzikale begeleiding van eucharistievieringen en andere liturgische plechtigheden (Artikel 1 van
het koorreglement), vervuld.
Toch lijkt het zinvol het presteren van het koor een keer goed onder de loep te nemen. Het
repetiebezoek b.v. laat in sommige perioden te wensen over. Hoe kunnen we dit verbeteren? De
werkgroep die vorig jaar gevormd is om hierover en de toekomst van Deo Sacrum na te denken heeft
diverse keren vergaderd en zal de komende jaarvergadering verslag uitbrengen.
Sjef Wery

