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Onze Harry
Palmzondag 2019
Velen onder jullie weten nog wel wat Palmzondag inhoudt en het zal jullie menig
herinnering naar boven brengen. De palmprocessie die door straten en kerken trok,
de geur van wierook en het uitdelen van de palmtakken, waren de start van de goede
week voor Pasen.
De kerkkoren draaiden overuren om de missen met 3 heren met hemelse zangen te
vullen.
De tijden veranderen en ik denk dat het goed is dat op witte donderdag het ritueel
wordt opgepakt om the Passion, in zijn moderne versie, tot uitvoering te brengen.
Ieder zal dit op zijn eigen manier beleven. Goede Week, is een week waarin liefde,
haat, bedrog,verdriet en vreugde, elkaar doorkruisen en eindigt met een " Vrolijk Pasen!"
Pasen zegt voor Les Amis als koor niet zoveel omdat wij geen kerkkoor zijn. Wij
verleggen de grenzen naar andere stadia. Wij zoeken het meer in de trend van voorof najaarconcerten of lente of herfstconcert en het liefst een jubileumconcert. Maar
daar moeten we wel 10 jaar op wachten.
Een lenteconcert heeft juist de revue gepasseerd. In het Verzorgingshuis Padua hadden wij de bezoekers kennis laten maken met een muzikaal voorjaar en tevens werden zij getrakteerd op een rode of gele tulp, waarbij een uitverkocht huis, uit volle
borst het koor begeleidde op de vrolijke noten van Tulpen uit Amsterdam.
Tussen al die oudjes was hier de lente losgebroken !
Ja, het was echt een uitverkocht huis! Jammer dat begeleiders met rolstoelen moesten
omdraaien omdat er haast geen plaats voor hen was.
Een voltallig koor had nog juist de ruimte gekregen om hun plekje in te nemen. Wat
heerlijk was het om de nieuwe leden te zien deelnemen aan dit optreden. Het was
tevens de gelegenheid om een mooie nieuwe foto te maken en daar zijn we dan ook
in geslaagd.
We kijken uit naar het volgend concert.
En natuurlijk staan we niet stil met de keuze van het repertoire.
Nieuwe nummers worden druk gerepeteerd om toch zeker goed voor de dag te kunnen komen.
Met een goed bezet koor gebeurt het wel eens dat leden een poosje nood gedwongen
afwezig moeten zijn. We hebben laatst Mientje een half jaar moeten missen door een
noodlottig ongeval en nu is het de beurt aan Jet, die het op haar heupen heeft gekregen!!
Jet heeft een heup operatie moeten ondergaan en gelukkig is alles naar wens verlopen.
Fijn was het te horen dat het een nuttige ervaring was geweest, want hierna staat de
andere heup op de wachtlijst. Jet... Wij wensen je alle goeds en een spoedig herstel toe
en wij weten dat je staat te popelen, om zo snel mogelijk deel te kunnen nemen aan
de repetities.
Het is mij ter oren gekomen dat het bestuur in hun nieuwe hoedanigheid, haar eerste
bijeenkomst gehouden heeft. Dat alles naar behoren is verlopen doet mij goed. Een
teken dat mijn 27 jarig voorzitterschap een deugdelijk effect heeft gehad. Ik heb alle
bestuursleden afgelopen maandagavond zonder agressie en met vol enthousiasme
zien deelnemen aan de repetitie. Toch een goed teken !!
Inmiddels is mijn Palmzondagavond aangebroken en zal ik proberen te genieten van
deze Goede Week. De weersvoorspellingen zijn gunstig, de natuur laat zich van vele
mooie kanten zien en ik zou zeggen:
Geniet er van en tevens een Fijne Pasen !!
Onze Harry.

Interessante informatie:
 08-09 Optreden Herdgang
aanvang 14:30 uur
 08-11 55+ Korendag aanvang 13:00 uur ‘t Plein
 08-12 Kerstconcert i.s.m.
Resurrexit

VERJAARDAGEN:
 27-05 Nelly de Kok (87)
 12-06 Ad van Spaendonk (68)
 14-06 Harry Mayen (80)
 18-06 Roos van Oostrum (71)
 22-06 Marian van Kuijk (76)
 30-06 Harry Willemen (85)
 07-07 Angelique van Leysen
(54)
 28-07 Thea van Boekel (74)
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