JAAROVERZICHT 2018 DEO SACRUM
Het jaar 2018 is een bewogen jaar geworden voor Deo Sacrum. Enerzijds waren er de feestelijkheden
rond het 295-jarig bestaan en anderzijds het overlijden van erelid Sjaan van Dijk, bibliothecaris
Clemens Ammerlaan, lid Paul Jansen en buitengewoon lid Theo Bloemendaal.

Het bestuur
Het bestuur heeft enkele keren vergaderd om de lopende zaken te behartigen en daar waar nodig de
voorbereidingen op bijzondere activiteiten te ondersteunen. Verder is er rondom repetities
informeel overleg geweest. De werkzaamheden van Clemens als bibliothecaris zijn na zijn overlijden
voor zover mogelijk overgenomen door vicevoorzitter Henri Aalders. Wegens ziekte van Henri vanaf
begin november is toen het werk overgenomen door de secretaris.

Het koor
Met Pasen (1 april) hebben we, bijna traditioneel, de Krönungsmesse van W.A. Mozart gezongen.
Het orkest bestond uit (ongeveer) 20 strijkers. Solisten waren Hester Hazelaar (alt), André Betsema
(tenor), Jaap Meyer (bas) en Cora Peeters (sopraan). 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. Met Caecilia, zondag 18 november, hebben we in de Hoogmis de Mis in A van César Franck
voor koor, orgel en cello gezongen.
Verder heeft het koor gezongen tijdens de Mariahuldes, zaterdag 12 mei en zaterdag 13 oktober en
bij de Maria van Jesseommegang op 17 juni. Bij de St. Ursulaviering in de Adelbertkerk op 1 juli was
het koor met enkele leden aanwezig.
Tijdens de vakantieperiode van 12 juli t/m 23 augustus hebben de leden, voor zover niet zelf op
vakantie, de 2-wekelijkse vieringen verzorgd onder leiding van 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 samen met leden van de
schola van de Hartebrugkerk uit Leiden.
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. In de eerste nachtmis is het Kyrie uit de mis van Diabelli gezongen. De andere vaste
gezangen uit de Choralmesse van Bruckner. In de tweede nachtmis is de Choralmesse in zijn geheel
gezongen. Tussen beide nachtmissen werd het kerstontbijt geserveerd in de sfeervol ingerichte
Jozefzaal. Voor iedereen was er ook een kleine traktatie.
Bij dit alles heeft het koor ook 2 keer per maand op de zondagen en de feestdagen gezongen (voor
zover er dan vieringen waren in de Maria van Jessekerk). De heren van de schola hebben ook op de
2e zondag van de maand in de avondmis gezongen.

Op 26 april werd het koor getrakteerd op tompoes en oranje bitter door Eddy en Petra van den Engel
Dit omdat Petra Ridder geworden is in de Orde van Oranje Nassau. Namens het koor bood voorzitter
Anneke Priem haar een boeket bloemen aan en de hartelijke felicitaties.

Het Lustrum
Het koor bestond dit jaar 295 jaar en vierde dus het 59e lustrum. De al genoemde muzikale
hoogtepunten (Kröningsmesse van Mozart met Pasen en Mis in A van César Franck met St Caecilia)
hebben de viering van het jubileum extra glans gegeven.
Op zaterdag 25 augustus is een barbecue gehouden voor de koorleden op de binnenplaats tussen de
pastorie en de kerk en in de Jozefzaal. Het was een uitermate gezellige bijeenkomst waarop met veel
inzet en enthousiasme gebakken gebraden geserveerd en vooral gegeten en gedronken is.
Natuurlijk droeg het Caeciliafeest in dit jubileumjaar een bijzonder karakter. Na de H. Mis zijn de
jubilarissen tot hun verrassing per paardentram vervoerd naar de feestlocatie “Onder Ons”.
Koorleden en gasten werden ontvangen met koffie en gebak en later een aperitief. Het programma
voor de dag werd vervolgd met de huldiging van de jubilarissen. Daarna was er plaats voor een bonte
reeks van activiteiten. Er was onder meer een optreden van een gezelschap dames met een
“rollatorrock”. Ook Sint Nicolaas heeft ons die middag nog met een bezoek vereerd. De dag werd
afgesloten met een diner. Kortom een zeer geslaagde dag.
Het jaarlijkse uitstapje zou dit jaar naar Roermond gaan. Door een ongelukkige miscommunicatie is
dat niet doorgegaan. Op 23 september stond het hele koor voor vertrek naar Roermond gereed bij
het Hampshire Hotel maar er kwam geen bus opdagen. Goede raad was duur maar uiteindelijk zijn
de leden onverrichterzake weer huiswaarts gegaan.
Na afloop van de Mariahulde op 13 oktober is er een fotosessie gehouden om het hele koor op de
gevoelige plaat te zetten (zie de foto op de website www.deo-sacrum-delft.nl).

De leden
Het koor telt per 01-01-2019 45 gewone leden (16 sopranen, 13 alten, 10 tenoren en 6 bassen), 2
ereleden (Rob Pieterse en Jan Wensveen) en 11 buitengewone leden.
De sopranen hebben versterking gekregen van 2 nieuwe leden: Pieternel van den Bongard en Milou
Pirovano.
Dit jaar hebben 3 leden een jubileum gevierd. Rob Pieterse 60 jaar koorlid, Betsy de Vreede 25 jaar
koorlid en Wil van Hecke 12 ½ jaar koorlid. De jubilarissen zijn gehuldigd tijdens het Caeciliafeest.
Aan Rob is tijdens het Caeciliafeest het ereteken voor 60-jarig lidmaatschap van de NSGV uitgereikt.
Betsy is onderscheiden met de eremedaille in zilver van de NGSV en aan Wil de eremedaille in brons.
Clemens Ammerlaan, onze bibliothecaris, is 1 oktober 2018 overleden. Paul Jansen is 23 oktober
overleden. Tijdens de uitvaartdiensten heeft het koor gezongen en hebben respectievelijk de vicevoorzitter en de voorzitter een In Memoriam uitgesproken. Clemens was ruim 12 jaar lid van Deo
Sacrum en zou aankomend jaar zijn bronzen jubileum vieren. Paul was ruim 8 jaar lid van Deo Sacrum
en meer dan 25 jaar koorzanger.

Begin 2018, 24 januari, is erelid Sjaan van Dijk overleden. Ook bij haar begrafenis op woensdag 31
januari heeft het koor gezongen. Eind 2018, 31 december, is buitengewoon lid Theo Bloemendaal
overleden. Bij zijn begrafenis in Vlijmen was het koor met enkele leden vertegenwoordigd en hebben
zij met het koor meegezongen in de uitvaartdienst.

De Website
De website van Deo Sacrum is lange tijd offline geweest. Sinds kort is er nu een nieuwe website in de
lucht: www.deo-sacrum-delft.nl. Op deze website wordt op een pagina/tabblad de agenda van Deo
Sacrum bijgehouden. Ook wordt nu op die plaats bijgehouden welk repertoire het koor heeft
gezongen op de dagen dat het optreedt. Verder wordt uitgelegd hoe het koor in de praktijk werkt en
wordt er ook een stukje geschiedenis van het koor gepresenteerd. Ook is er nu een algemeen
emailadres waarop het koor bereikbaar is.

Tenslotte
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), naar
behoren vervuld.

