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Hllvdïnuro, 29 $el lg?L.
Het ls atls ee gênoe8en, ït verdere roededêlirgea te
doen oEtrsnt h€t Coirgrês vaIx d.o "PUIiR I CÀNTORESi d.at ln oktober
van d:li j&ar in UlLversun woïdt gehoud.en.
Nê overlsg Det dirigents! ell bestuursl€del tiJdens ean bespïeking
ln Utrecht (15 nei j.1.) kun!.en yrll en}e1e punten aldus samenG.racbl Xo('lbesiuun,
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)
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Valten I
1. Voor alle koïen ia i'an hei prograu&a al1êen bet blezonder at€al
van to€passing. (Zle hLervoór vorige nêded.eltngên. )
Àan&oEst blj alê St. Vituskerk op zatêrdag 23 oktobêï, llxdiea
Éageltjk vbèr 11 uur .
Vertrêk op Zonalag 24 oktober 1n de loop van d.e ldiddag.
RelsLosten (bus) ztjn voor lekeDlng v$c het kooï.
Logies blJ gêzlnD.en te HilveleurB.
Voor deel-neniag wordt f .2,- p€r koqrlid. betaald., echter tot 'n
rnaLiEur van f.LOO,- pêr koor.
2. De lluzlek, wsar U hlerbiJ var oLk auemer één exenplaar aantrÊft
aordt ala voLgt ultgevoerd,
a, cod wlLde een l-lsd, (de Klerk) Alleen Jongens.

b. OLorLa sel dir gesungerl (3ach) en
c. Alta frlnlta (Ànon:rn ) S, A. t. B. van alle koren,
d. Illssa. CregorÍana ( Schloeitar )
Schole: alle Jonge!'s.
Volk: allen dle d.et neerstennlg zlngerx.
Koor : Eílversun, varalêr facultatlef ,
d" Exaudl rlos, S- A. T. B. van elLe koreB.
è. Pater noster, Gregorlaals evenals accl. bij prêfatie.
f. Credo, 0r€g 1II net "bt lnca.rnatus" (Josqul[)
S. A. f. 3. van elle koren.
rJocr
h(,t l'estlval worilt een speclaal progra&maboekje gedrulrt,
Jvoor a,Ile deolnêqêïs .
Heeft U rïonsên of ldeeën wat betreft de inhoud, wilt U dle alsn
blj net inschrt j fforEulier lnslui.ten4 CË prsktleche redene! ls h€t noodzakel"ijk dat nu al- bêkeEd ts
welko kor€n lu oktobêr aanwêzlg zul1e[ ziju.
U -(laaroE blJgevoegd. LnscbrljffornulL er invull€n €4 UITER'trilt
20 JUNI oDstur€n naar hat aecletarl.aat ln ïi.lvsrsun.
llJK vóór
det d1e!
5, nirect na Uw opgavs Íondt al.le nuzlêk lJ opgestuuxd,
varstande, dat van d.e Miaga Gr€gorian& voor genor en Bas, altreen de volkssten ka! Íordên vsrstrêkt,
A1E wij reten lrel"ke koren "Schroeder" neêxsteolÍílÊ aiDBel, is
hLeï waarscbiJDllJk nog een oplossing voor te vindenDe lruzLÊ{ ls uiteraatrd ook te bsstei-l-en bij A. Bênk, Á'aàn,
ixtJ EieD

Uw cpgavê gaarBe iegêBoet,

Uet vri.enalellJke troe]' ,

nane

Coaité,

..PÍerl Cànrorer" ls

i
u

D

E

I
I

ênskoren naar Hilversum
Vituskerk uitverkoren
De Nedèrlándse àÍdelins van de lnrerna'

tidrale Fede.aiie ,.Puéri Cautores" heett
besloteD, een Congres

ie

v.n

Jorgêósko.en

orgadserêÍ in elgen land. HieNoor
hèeft men dê St..Vitoskerk lê Hilversum

uirsefto!én, als bliikt dar ro'd ma.ilestatie

is nu eeds
voorberêidiÍs sè

hier re vêMezêhlljkên is. Èr

en
5

Comhissie

vd

vormd e4 U zult er oqsêtwijÍeld meer van
horen, want zondèr medèwerkinq v.n de
Vitusoárochlaneh en de vèrschillêídê an'
d€r6 parcchies va. Hllrc.sum i€ dit àllês
moelliik lit te voerên. We denkên ir dit

verband hoofdakelift ..n owrnachtihs
du'ëi'dè éón wêêlênd w.nneer èen klei
'1000 zanqertiès en z.ngeE náar Hilvèrs
komen. Omda. de ef@hianên van St.
tus tiidêns dê d€lrcollecrê mel Pinlster
ên in giÍten door tet iaar heer, bltk ss
vaÍ hun waardêri.s voor oG ionqêmko
rnosên wè ook ye.wachten dat het gob
ren in okrober t97l eer succeg zal.ly

dên. wij laren hierondê. sÉag nos e
verslag volgeí En oE geslaqdê r

nar

wÈEburs, tÍdens hèt Xlllè |rte

Congrês

vá. dè ,,luêri

Cantor€s" 1s

Hilversuo,
Zaer ceacbte H€er BêuEe!.
Door coatact

Otraehtsexê8, Eilve!8ur
bêb ik vsrlolten, alat U

1O aug 1971.

net tle qse!

Naalorp (

) l..v.B. de lourdeabeêevaart€n,
i! Voleada! Eel3 Jotrgenskoor heof,t.

Aalgezlên rlJ 1n gilvêrsu! bezlg zljn net il6 yoorbereldibgen va! êen Fêstival voor Jortonskorgtr (ultgaend.e var
do Int. Feè. '?EERI CANToRES" ) rllitê 1k u al8nog op d.s
hoogte stêlleÀ vaD dit gsbêuren ea U in de goleterlel.tl
etellen Bet Bv koo! ook d.eêl te nènèn.

llaaï

á.8.

blorblj

e€n verslag van êelr rgÍs net ons koor
DuitsLaaal, te4 stencll net agilEtlê],ltrgeD ontrent het
Fegt1va1, het proglanna €en een lnschrl JffornuLls!,

U vlDa1t

doo!, it ziê

LeeEt It bet êêns
llng tegeEoEt.

Uw

bollcbt nêt bglaogstel-

Uêt vróeDêêItJke gloet ,
na!€ns hót conitá,

g. v. al. 3er6,
St. vitu8straat

8

ÊII,VERSUII
tnA Arrín-||e?.<

PÊoCRAMI,A VOoR IIET

TESTMI

VAN

,TONOENSKOREN

O!ítober 1971,
Dopal€rd.aa

St. VltuskerÈ Hllversun.

21 okt.

20.00 O!6e1colcert

aloor ALbert ile Klerk.
Ope!Íng têntoongtelllng íPUERI CANTORESÍ.

Vrljdas 22 okt.
2O.OO Koorconcelt afalellrg HllversuE.
zaterd.aa 25 oktobêr.
*IO.OO aarkonst vall ile alee heDe!.dê koreD
14.oO offlctëLe beEroetlng .
genêrele ïepêt1tie.
19.0O ggzoDgsa Avond!1sser.

9

20.r0

concelt aleelnenênde korslr, (redlo opnane
bealotên receptie.

zoudaa 24 oktober

googeis EezoDgen aloor al]-e
deelnêasÀd.e koren,
Recêptle en E1ult1!9.

U.Oo Plechtlge

A- -- aly-", "^- YA.'.L8'14
'(' -- l',rL>^u-*u*' S'-^u-tN-L-

)

KOORFESTIVAL NADERT .
Nog ênkele weken en het eerste Consres
van JDngenskoren ,,Pueri Caniores wordt
werkelijkheld. Er is ln siilte door het voor-

..!

koster h6sít contàcten gelègd met een

de St,Jansprocessie in
Laren. Prachtige wimpê s en vlêssen liggen
bestuurslid van

voor ons klaaf. Moet onze kerl< tfouwens

van alls Hilversumse peróchies al vêèl
werk verzet. Niemánd heeÍt veel belang

bij vergaderingen, maar door onze commissie eden en contactpersonen zijf toch
al tien àvonden vrlgêmaakt om het aanstaánde Íeest zo qoed moqeliik te doen
Hiêr volgt de vooropige lijst
me, de \oren ên ersembles.
,,Í\,4anecanterie

vai

deelne.

des P€tits chanteurs

Boc uit Lessines in
Enkee zángertjes

du

,.Les Peuts Chan.

,,Jongênskoor Laus Deo uit Arcèn,
.,Jeuqdkoor Wánssum uit Wanss!m-

-.Zanselijes

swolgen uit

Swolgen.

vên Sint Vitus" uit Hilversun.

,.ZanseÉJes van Volendam uit Volendam.
,,Gemensd Koor wanssun" uit Wanssum.
,,Vênray s tr,lánnenkoor" uia Vênray.
, Koper€nsemble Waissum ujt Wanssum.

Zoals U zlet zijn er dames en hêren bij.
Alle Àoren zingen n L srmên meêrstemmig
en dán kun je tenoren en bássen natuurlik
niet missen. Dênkt U ook eens aan alle
begelêidsters.

U heeÍt al fijn seÍeageerd op onze oproep

om gastgezinnen voor zovêel zangertjes

--

e. zdnqers. Hp! aantêl deelaem€rs was in
het begln moeilijk tê overzi€n, maar u
_
laat ons toch ook n et n de sts€k als hêt
er de laat€te wêêk om gaàt spannen?
De kerk wordt prachtis verslerd.

'e5.

Li+ q.z.lc'*'tLt^,v <,""', tr^

u genieten

van

prachiiqe Íotos en platon vàn de deelne_
mende korên en vofisÊ Consressen. Er
wordt een €peciáal ptosfammàboekje se!i,ukr, allc Je€inénrêÍs l,tsen h:t als h.r
innering mee naar huis. De NOS st€lt zijí
koonribufes beschikbáár en de Firma Fen_
nls wil ons g aag he pên a s het opste en
van de koorstellingen ons voor technische

Belgiè.

váf

nl':jI.
rer15 rt [.I-Ldo1.Be s,ê
-,,Zangers ván Sint Frêns uit Vênráy.
.,Jongenskoor Deurne 67 uit Dêurne.
+,Schola Cantorum Hilversum uit HilveF

,.Jon9ènskoor

Op dê tentoonstelling kunt

Onzê

AlbeÍt de Klerk opent het congÍes met een
orselconcert op donderd€sávond 21 okto
ber. Vriidágavond 22 oktober koorconcert
door ,Zangers van St. Frans" ên de twee
Hilversumse Jongenskoren. Het koor uit
Venráy o.l.v. \0ln Buys was d€ eerste
Nèderlandse groep die zich bij de ,,PUERl
CÁNTORES" heeft áángesloten. Zaterdas
23 oktober is eên koorconcen door alle
dee nemers. Van dit corcert wil dê AVBO
fadio.ópnamên maken.
Zondas 24 oktober om 11 uur de Plechtiqe

Hoosmis met in ons midden de missie'
bisschop [,19r. c. de Wit áfkomstis uit

We zinqen samen de Missa Gregoriana
van Hedann Schroeder.
De bekende Crcsoriaanse melodiêón woF
den afqewlsseld door pmchtigê meêrstem'

Luisten U vooral náar ons massaál ,,Gtoriá

sei dir gêsungen ,

u zult hêt niei

meer

,,Nlosen alle kjnderen van de hêl€ wereld
de vrede ván God bezinqên, EXAUDI NOS".
E. v, .1, Aery.

t*y*L1L.at L í-c"..4", ëV .rè-r
tÍ.Lo<+'*"-* àp-e,l'! '
"
B?'it La- 1'^'n> 4W{2= 1.7;.t''z-Se-é; 't>áe''
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É

lto1êndan october'Í1
Aniqe t
Bij dezen de ]-iist net na"nan van de iongêns
aan het koorfestival:

Píet Bont 12

ie,e'I.

SaÍurte Sont 10 iaar
Kees To]. 15 iaar

ceffit Tof 15 iaar
Cor Sond 12 iaaí'
Jaap Tol 9 Jaatr

?et€r Schildex I iaer
3eÍmie gteur 9 iaar

8 ja-ar
cdr lonf< 12 ia,er

HeËan Su1

Jackie SteuJ E Jaar
Jannle Plat d iaal
Íheo ?lat 9 iaar
Keee Schi]-der 11 iaa!
Àlbert Sinken 11 ièar
ce.rard Sinlíen !+ Je'ar
Vi].gred Sinken 10 iaar

etc...welke

deelnenen

Johar de Soer 11 iaar
Cor To1 !2 ia'a.r
Johan Kras 9 iaar
Jaap Jonk 13 i aar
l"rert To1 9 i aa,r
Frans Keizer 13 jaar
Jall Schokker 1]. i aar
t:,

o^ ',rÀ*
e- i*t^*^
t-- i4 1-(.

éaf
-1

-!t,- k*"*-, u
É-aas Tuyp !7"*iaa.r
8on Keyzer !7 ia.4T
Jan ale Boex !9 iaa,!
Jos de Soer 15 ia,ar
Ton Koning 16 iaar.
I

?iet 3Ws f2
Jan Bond 11 j aa-r
Peter Jonk ]-4 jaar

IÍarxie Keizer 8 jaar
Peter Kolder É iaar
Jan Koníng 15 iaar
Evert l(roon L2 ieeÍ
Jaa! Molenaar 11 iaar
Peter schokker 10 jaar
Jaap TqYP L2 laaY
Jan

?lat

A2 ia.ar

AtJc" tL- "1f "-."L
$a-^ u S.L;U'C S-,s( ( ?a-,rn
A
C)

a-!

LJ c^-E-*

2a | 1 z-''*.1

*'' '\

a^

J

Dick Tol !2 ia.e'r
Jaap MolenaaÍ 14 iaar
Jaap

\r

snit 12 iaar

Êvert Snit l-4 iaar
Jan zwarthoed 16 jaar
Cees via.n Vesten 6 iaar
Jaap de Soer 9 iaar
Jaap K'rêhlan 8 jaar
--

L:* oL'-..* tï*"{J.
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OPENINGSLlED

DÍt is de daO die de Heer
haEft qema ak t cn qeqeven.
Laat ons HÊir Ílênke.r en Iovên
v i: !heuq d dat urij leveÍ"
oiep in de racht
tsecf t L,r' v@r lcsrj"g nr bracht
_i-l-t
.6E,t

-i

.nrorêvF1!

., e

uij dooÍ1 door dê zoft.len
verr.ir' -. ver- rE,
doven van harte, vcrhêrd on

Liarên

Pij is zó grdot
"
Hij o ,eríandÊ de
dooC
"
Llij zijn in:ez!s lrerboren.
N! z end u! Geesi €ts êen v u!!
als een siem in cns midden.

t0taen e|] 0eÍnrnnen.
Ën zo vo oriaan
erBn Cc|ds heiliqe Naanr
en Ilenr in Lraarheid aanbidder,.
S CH U I-I]BEL ] JDET] I S Tii GLBED
ve

\{\

CL0RIAZAi'JG

Ljit

dE iÍris

Íl/icior

HuqoÍ

van C.v.d.Prret 5.C.1"

.E_!l!fg_ L Éz r rrG
uit cle trri.uen van een

Ínissionaris.

.I_!!_9!!Z-Ar)!

rrAanbidt rn dankt uu Vader,Goci""
zi-" baekje blz,3
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lJ weet hel: von 2l t/n 24 oktober o. s. (dus eind volqende
week) wordt het Intern. Jonsensk oren festi vo I in HÏ1iffii-g.houden. met ols centrool punt de St. Vituskerk,

Op zoiêrdos 23 okiqb€r zinsr tiidens de Euchorisrieviering von 19,00 uur ook in onze kark
êên der deêlnêínênde koíen. nl.

HET JONGENSKOOR VAN VOLÊNDAM !
De 70 leden moeten vooÍ ééí nocht (zo./zo.)

wordan ondergebrocht; voor de
meesien hebben we ol onderdok, moor nog niet voor cllernool
Korn, wie helpi er nog even me€? Ook dit moeten we toch somen kunnen
kloren en zo de goede gêest d€monstreren?
Wie kon voor één nocht oon één of meeÍ iongens uit het roemruchte Volendom
gostvriiheid bieden ? !
Notuurliik: we schikken wot in en redden het voor die êne nocht wel! .

I
e

ldl

iT6iiël-il-Riebeeckwe g 45 (ret. 17624)
J.P. Wossenoor, O. v. Noortstr. 55 (tel.50752)
Doê het meteen, woni de tiid dringr.
HARTELIJK DANK!
èl

èf

Dhr

Over het koor-festivol leest U nog wel in de kronlen.
Mogen wii echter voor het weekend von 23-24 oktober ó6k Uw oondochi vrogen omdot het
don MI5SIEZONDAG is?

-

dot-EêËEËiIGïtràor de Wi llibrord !
de vieÉngen zïn ook wor lêzingen belÍefr oangepoit

-

offiches e.d. richten onze oondocht extro op de beiekenis von dit weekend voor
de Missie
tiidens ollevieringen preekt een missiondris vqn de Philipiineh, fother Stokmon M.H.F.

En

(ioi

U hoort ook iers von

EN DIE VIERINGEN ZIJN:

Zc.

23 okt. 19.00 met her JONGËNSKOOR uit

Z;:Z&.

8.00 euch.vièifi[pái!êilc-i!).
9,30 Lotiinse Hooomis; ons êiqen koor zinoi de wisselende oezonoer,
(Jrégorroons en oe vosre gezongen urI een Mrs von Loseolrnr.
I1.00 Annolou Monrz zingt met hoor kinderkoor o.m. het
te lied "Kunnen wii niei sàmengoon?"
17.00 euch.vierins (zonder zong).

dil weekend k notuurliik in hoor geheelvoorde Missie. En oín U eên
indruk te geven:
- et ziin gionge,noodli idende bisdoínmen, die geholpen moeten worden
- Nederlond olleen neemr 1 !]lvon het internotionolê hulpprogrommo voor hoor rekening.
- In 1970 kon, mede donk z-ifï-e opbrengsl von de weÍêld-miisiedog, voor Nederlond een
bedrog von meer don ó,2 milioen gulden oon proiecten worden besteed.
- Onze (kleine !) Wi llibrord-porochie brocht op Missiezondog- 1970 f 2100,-- biieen
(op één no de hoogsre opbrengsl von Hilvenum en viifde von het gehele dekenool I
+ 22 oorochies!)
- Je noóa blilh hoog: bliif dooíom onze missionorissen en hun helpers en helpciers steunen
mei Uw gebed èn molerieel. Zii hebbon recht op hulp von het welvorend thuisfront onrdot
zii in Christus'noom werken oon de vooruilgong en het geluk von medemensen die ver
ziin ochtergebleven.
Liturgische Werkgroep,
DE COLLECTE von

-

degenen, die vio bonk of g iro willen biidrogen, e4,/of degenen die in het week:N. B. : Voor
end von 23t/24 *tober, niel in de gelegenheid ziin noor onze kerk te komen moor
loch hun oonvul voor de Missie willen biidrogen: stoÍten op giro 5150ó0 t.n.v.
Penn, m, Ke*bcsiuur 5t, Willibrord-Hilversum (Ínet vermeldingr Missiezondog) is
oltiid ínoseliik !

