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Nieuwsbrief  NR 2 (aug. 2019) 

Christelijk Mannenkoor Den Helder 

 

 

 

Het wordt weer tijd om u bij te praten omtrent het wel en wee van ons mooie koor. 

Natuurlijk hoort u wel eens in de wandelgangen hoe goed het gaat met het koor. Het is 

altijd een klein feestje om naar de repetitie te gaan en daar onder de bezielende leiding 

van dirigente Karin Smits en pianiste Lea Paliczová voor ons plezier tot Zijn eer te mogen 

zingen.  

Maar nu is het tijd om andere nuttige informatie te verstrekken.  

Website. U hebt wellicht vernomen dat er gewerkt werd aan een heuse website van ons 

koor. Welnu, die is er! Ga maar eens zoeken op www.christelijkmannenkoordenhelder.nl 

Dan komt u ongetwijfeld informatie tegen die u wilt weten. En zo niet, er is altijd wel een 

bestuurslid die u op weg kan helpen. U zult merken dat op de site nog niet alles staat 

waarvan het bestuur vindt dat het vermeld moet worden. Er wordt hard aan gewerkt om de 

hiaten op te vullen. Zo is bijvoorbeeld de tekst van de geschiedenis vanaf 1989 tot dit 

jubileumjaar 2019 nog niet helemaal klaar. Het komt binnenkort alsnog op de site. Het is 

een mooie site geworden, duidelijk en overzichtelijk. U moet om op de site te komen wel 

het bovenstaande exact overnemen. Van harte aanbevolen.  

E-mailadres. Sinds enige tijd in de lucht: info@christelijkmannenkoordenhelder.nl 

Jubileumconcert. Op 12 oktober vindt in de Morgensterkerk het concert plaats ter 

gelegenheid van onze 90-ste verjaardag. De poster is ook al te vinden op de website. En 

waar kun je tegenwoordig een prachtig concert bijwonen, met koffie toe, voor de prijs van  

€ 7,50? Welnu, in de Morgensterkerk treedt ons koor voor u op met een mooi programma. 

We hebben voor de medewerking G-Roots uitgenodigd. G-Roots brengt Amerikaanse 

Black gospel muziek waarin de wortels(roots) liggen van het evangelie, de blijde 

boodschap van Jezus. Ook G-Roots zingt om God groot te maken en daar maken ze een 

swingend feest van. Zie ook hun website https://g-roots.nl/ Ook zal nog medewerking 

worden verleend door andere musici, blazers wellicht, u gaat het merken. Kaarten voor 

deze mooie avond zijn verkrijgbaar of te bestellen via de koorleden. Per stuk dus maar      

€ 7,50. We hopen op een stampvolle kerk! Maak iedereen in uw aangeving enthousiast 

voor 12 oktober. 
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Seizoen 2019-2020. We beginnen weer. Op 27 augustus is de aftrap. We verhuizen voor 

die avond naar de Vredeskerk. Voor de zomervakantie hebben we gemerkt dat de 

bovenzaal van de Johanneskapel niet geschikt is ten tijde van een hittegolf. We hebben 

een repetitie moeten afgelasten. Dat willen we niet weer meemaken, zeker niet als leden 

van buiten Den Helder de moeite hebben genomen naar de repetitie te komen. Daaruit 

spreekt ook al liefde voor het koor. Daarom op 27 augustus en ook 3 september repeteren 

in de Vredeskerk! Op 3 september willen we heel graag foto’s maken van het koor. Kom 

daarom op 3 september in koor’uniform’, standaard zwart, ook de strik. Neem ook het 

blauwe tenue mee, gilet en blauwe strik! De ruimte, buiten, is bij de Vredeskerk geschikter 

dan bij de Johanneskapel. En als we er toch zijn dan ook maar gelijk voor de repetitie. 

Leden. Het is altijd fijn als er nieuwe leden toetreden tot het koor. Elk jaar neemt de 

gemiddeld leeftijd (als er geen mutaties zijn) met 1 jaar toe. Dat is logisch. Er zijn vast nog 

wel mannen te vinden die op de dinsdagavond wel zin hebben in een uitstapje naar het 

koor. Ze zijn van harte welkom, neem ze mee en wijs ze de weg. Ze zullen zich snel thuis 

voelen in ons midden. En zeggen ze dat ze niet kunnen zingen? Dan lijden ze misschien 

aan zelfonderschatting. Kunnen wij ze wel van afhelpen.  

Geld. Ja, dat is iets waar niemand zonder kan, of je nu alleen bent, met anderen samen 

bent of in andere verband samen iets doet: geld is onontbeerlijk. Daarom doet ons koor 

ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie. Van elk verkocht lot, kosten € 3,- per stuk 

is 2/3 deel direct bestemd voor de kas van de vereniging. We nodigen u uit zoveel mogelijk 

loten in uw omgeving aan de man/vrouw te brengen. Het is immers niet voor uzelf maar 

voor ons Christelijk Mannenkoor Den Helder.  

Niet alleen de Grote Club Actie zorgt voor het spekken van de kas. Ook de donateurs 

dragen hun stenen bij. Al jaren tuft ons erelid Arie Splinter door Den Helder om de 

toegezegde bijdragen te incasseren. Maar we willen graag Arie nog veel meer werk 

bezorgen. Misschien willen echtgenotes, familieleden en vrienden of buren en kennissen 

graag donateur worden?  

Zo bent u in elk geval weer een beetje op de hoogte van waar we ons als koor mee 

bezighouden. In deze brief hebben we uit ‘veiligheidsoverwegingen’ geen namen vermeld 

van leden in het bijzonder. Hopelijk kan dat een volgende keer weer wel en binnen de 

regels.  

Een hartelijke groet, 

Namens 
Christelijk Mannenkoor Den Helder    
 

Jaap Smit 

 


