
 

 

 
    

   Kerstspecial 2014 
 

  

Wanneer Sinterklaas het koorhuis heeft bezocht dan weten we dat Kerstmis snel dichterbij 
komt. Met Kerstmis vieren we elk jaar de geboorte, ongeveer twintig eeuwen geleden, van 
Jezus, die later het licht der wereld is genoemd. Jezus werd niet met pracht en praal in Rome 

geboren, maar eenvoudig in Bethlehem waar zijn wieg een voederbak was. Groot geworden 
heeft Jezus hele wijze dingen gezegd, die naderhand zijn opgeschreven in evangelies, wat 

letterlijk betekent: blijde boodschappen. Hele simpele en eigenlijk heel voor de hand liggende 
levenslessen gaf Jezus: bemin je naaste als jezelf, wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook 

een ander niet, en help degenen die het minder hebben dan jezelf. Die lessen zouden altijd de 
basis moeten zijn van de samenleving. In de loop van eeuwen is die prachtige simpele 
evidente boodschap helaas op de achtergrond geraakt. Kerstmis biedt echter elk jaar weer een 

nieuwe kans en begin om de levenslessen van Jezus alsnog in de praktijk te gaan brengen. Wij 
doen dat in ieder geval weer met onze muziek. We gaan weer proberen om door onze zang 

een stukje van de hemel te laten horen. U bent van harte uitgenodigd om het mee te maken. 
De Zangertjes van Volendam wensen iedereen een zalige Kerst! 

 

 

 

 

Kerstoptredens 

Het afgelopen weekend stond al geheel in de kerstsfeer. Zaterdag 13 december heeft het koor 
een mooi concert gegeven in de Grote Kerk te Edam tijdens de ideële kerstmarkt. Op zondag-
avond 14 december ging het Volendammer pak weer aan voor een optreden tijdens het 

Populair Kerstconcert en ook bij andere acts werkten veel koorleden mee. 
Mocht u het kerstrepertoire 2014 nog willen beluisteren dan kan dit nog. 

In de agenda staat het overzicht van de komende optredens. 

 

Kerstmis 24 december St. Vincentiuskerk  
Traditiegetrouw zingen De Zangertjes van Volendam tijdens de eerste Kerstnachtmis op 24 

december in de Vincentiuskerk. Er wordt om circa 19.30 uur gestart met het voorprogramma 
waarna de mis om 20.00 uur zal beginnen. Ook dit jaar wordt het koor begeleid door een 

strijkkwintet met onder meer Niels Hendriksen: contrabas, Ruben van der Ven: 1e viool, 
Seringe Huisman: 2e viool en Dora Brouwer: altviool. Daarnaast wordt het koor muzikaal 

bijgestaan door Wendy Taanman: dwarsfluit, Martin Tol: trompet, Dominique van Rossum: 
synthesizer en percussie, en Kees Schilder: vleugel, synthesizer en orgel. Algehele leiding heeft 
dirigente Juliette Besijn. 
 

Het belooft dus weer een prachtige Kerstmis te worden met het ware kerstgevoel. Ook de 

Aspiranten en Benjamins dragen hun steentje bij, in de kindermis op 24 december in de 
Vincentiuskerk. Deze mis begint om 17.00 uur. De kinderen zullen mooie traditionele 

kerstliederen ten gehore brengen onder leiding van Marian Runderkamp. Dominique van 
Rossum begeleidt de kinderen op de vleugel. 

      
 

 



 

 

 

 

 
 

Nieuwjaarsbrunch 

We beginnen 2015 weer goed met de Nieuwjaarsbrunch. Dit jaar zal de brunch op één dag 
plaatsvinden, namelijk op zondag 4 januari. ’s Morgens vanaf 9.00 uur zijn alle kinderen tot en 

met groep 7 welkom en vanaf 14.00 uur worden alle grotere koorleden en de vrijwilligers met 
aanhang verwacht. Als iedereen zich inmiddels heeft aangemeld, dan kunnen alle voorbe-

reidingen worden getroffen. En kunnen we samen even terugkijken op het geweldig succes-
volle 2014 en proosten op een minstens zo mooi 2015. 
 

Optreden in de Jozef 9 december voor de alleenstaanden 

 

Concertreis in het mooie Zeeland 

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de 
meivakantie een bezoek gebracht aan Zeeland. 

Het was zoals elk jaar wederom een goed 
geslaagde concertreis. De accommodatie, een 

voormalige boerderij, in Burgh Haamstede was 
ideaal voor het koor met een gezellige 
binnenruimte en een groot buitenterrein. Het 

was op loopafstand van het strand. De fietsen 
waren meegenomen en daar is optimaal 

gebruik van gemaakt. De reis in het kort: onze 
eigen koningsspelen, vliegeren aan het strand, 
Neeltje Jans en Madurodam. Uiteraard werd ook 

gezongen: een mis in de Bonifaciuskerk te 
Kwadendamme, alwaar ook bier werd ge-

brouwen en vervolgens door de grotere 
koorleden ook moest worden geproefd. En er is 
gezongen op de Oranjebraderie in Goes.  

 
 

 

Kerstgrot nu te bewonderen in het koorhuis 
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Het belangrijkst van de concertreis is samen muziek maken. Ook is 
saamhorigheid belangrijk en teambuilding. Die elementen zullen daarom ook 

tijdens de concertreis 2015 nog meer de boventoon voeren.  
 

 

 



 

 

  

Voorjaarsconcert 16 maart 2014 

Weet u het nog? Op 16 maart stond de PX op z’n kop. Met René van Westen als presentator, 
het prachtige openingsnummer ‘One voice’, de opkomst en optredens van de Benjamins en 
Aspiranten, de solo’s, het Ding Dong koortje. Het koor heeft weer eens laten zien welke 

kwaliteiten het heeft. Ook omdat het bij dit concert om heel veel nieuwe nummers draaide die 
niet eerdere ten gehore waren gebracht. Nieuwe muziek, meerstemmig. Muzikaal een 

topprestatie. 
 

 

De Zangertjes van Volendam 2014 
Het lijkt wellicht of er het afgelopen jaar 
relatief minder optredens zijn geweest. 

Maar dat is geheel goed gemaakt met een 
uitverkocht Voorjaarsconcert. Daarnaast was 

het koor afgelopen jaar nog te horen tijdens 
de herdenkingsviering op 4 mei en met 

Volendammerdag op een mooi podium op 
een vissersboot in de haven. 
Ook werden de missen dit jaar door het koor 

wisselend opgeluisterd in de Vincentius- en 
Mariakerk. En zeg nu eens eerlijk? Wie stond 

er zo af en toe bij de verkeerde kerk?  
 

 Benjamins en Aspiranten 2014 
Ook voor de Benjamins en Aspiranten was het een 

vol jaar. Behalve hun spetterende optreden in de PX 
waar heel veel voor was geoefend hebben onze 

kleintjes zich van hun beste kant laten zien in de 
Gouwzee, in het Havenhof voor de sponsoractie en 
komende kerstavond natuurlijk nog in de Vincen-

tiuskerk. Maar er was ook een fantastisch uitje in 
april naar Van Blankendaell in Tuitjenhorn, een 

speel- en dierenpark. We hebben genoten, het was 
een superdag met mooi weer!  
 

Oudpapier 
Het afgelopen jaar hebben we weer veel 
oudpapier en karton opgehaald. Een grote 

groep vrijwilligers staat dagelijks klaar om 
onze koorbusjes te laden en lossen. En ook 

elke zaterdag helpen kinderen mee met het 
verzamelen en rondbrengen van zakken. 
Dankzij deze hulp is het koorhuis in goede 

staat en is alles rondom de zang en muziek 
goed georganiseerd. De poes in de koor-

huisbuurt helpt ook mee en zorgt dat het 
karton niet wegwaait. 

 

Kijk ook naar 
LOVE Akerstiek 
vanuit de Grote 

Kerk in Edam op 
24-25-26 

december op 
RTV-LOVE. 
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En dan was er natuurlijk nog …. 
De kersjes op de taart in zo’n druk jaar met een overvolle 
agenda zijn natuurlijk de afsluiting van het koorjaar op 21 

juni met als thema WK en de popavond op 4 oktober 
geweest. De oranjestemming zat er zo vlak voor de zomer 

nog goed in, een sportochtend in de Seinpaal voor de 
kleineren en ’s avonds traditioneel in het koorhuis. Het was 
mooi weer, de BBQ brandde goed, de sfeer was top. En de 

popavond wordt nu ook echt traditie, dan kan ieder van 
zich laten zien en horen. Iedereen is een belangrijke 

schakel in het koor, op zo’n avond is het mooi te zien wat 
een pareltjes al deze schakeltjes zijn.  
 

Agenda voor de komende weken 
- woensdag 17 december optreden Benjamins en Aspiranten in de Meermin Edam 14.30 uur 

- zondag 21 december mis RK Nicolaaskerk Edam 10.00 uur en aansluitend kerstconcertje 
- woensdag 24 december kindermis Vincentiuskerk Benjamins en Aspiranten 17.00 uur 
- woensdag 24 december Nachtmis Vincentiuskerk 20.00 uur; voorprogramma vanaf 19.30uur 

- donderdag 25 december Kerstmis Waterlandziekenhuis 10.30 uur waarna concert in de hal  
- woensdag 31 december Oudjaarsviering Vincentiuskerk 18.00 uur 

- zaterdag 3 januari mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
- zondag 4 januari Nieuwjaarsontbijt voor alle koorleden tot en met groep 7 aanvang 9.00 uur 
- zondag 4 januari Nieuwjaarsbrunch voor alle andere genodigden aanvang 14.00 uur 

 
 

 

De redactie van de koorbrief wenst iedereen hele gezellige warme kerstdagen en 

een muzikaal en liefdevol 2015. 

He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree. - Roy L. Smith  

Vertaald: Hij die Kerst niet in zijn hart heeft, zal het nooit onder een boom vinden. 

 

 

 

En dan is het bijna 2015 

Ook 2015 belooft een mooi koorjaar te worden. Er is een 
nieuwe flyer gemaakt voor het werven van optredens. 
Er zijn al wat opties en boekingen die straks allemaal terug 

te vinden zijn in de jaaragenda op de site. 
En er is een concertreis in de week van 2 mei, afsluiting 

van het koorjaar op 13 juni voor de kinderen tot en met 
groep 7 en op 20 juni voor de andere koorleden en 
vrijwilligers. Dus genoeg om naar uit te kijken.  

 
 

  

Bedankt lieve vrijwilligers 

We hebben er al vaker bij 
stilgestaan in de koorbrief. De 
vrijwilligers achter het koor. 

Ze zijn onmisbaar. We hopen 
dat het koor in 2015 weer op 

al deze mensen met hun 
veelzijdige inzet mag rekenen.     
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