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Voorwoord 
Een infobrief voor onze koorleden, het is even wennen. Maar 
wel een goede manier om u als leden te informeren over de 
plannen voor volgend jaar. We zijn een gezellig koor en dat is 
het resultaat van werken aan een goede sfeer, het luisteren 
naar elkaar en het gezamenlijk genieten van het zingen.  

Zingen is wat ons bindt en wie daar eenmaal de smaak van te 
pakken heeft zal niet snel een repetitieavond overslaan. We 
hopen dat jullie hierdoor gemotiveerd zullen zijn om je nog 
meer in te zetten en wellicht ook de nodige hand- en 
spandiensten te verrichten. 

Soli Deo Gloria: “alleen God de eer”. Aan Hem komt alle eer 
toe. Daarom getuigen we in onze liederen van Hem. En dat 
willen we Deo Volente ook komend jaar doen. Dat is de 
dubbele betekenis van zingen met hart en ziel. 

Alex Ruitenburg - voorzitter
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Afscheid dominee 

Op zondag 23 april hebben 
ds. en mw. Mink afscheid 
g e n o m e n v a n h u n 
G e r e f o r m e e r d e K e r k t e 
Herwijnen. Een grote delegatie 
vanuit Sliedrecht was aanwezig 
om deze bijzondere dienst 
mee te maken. Het thema van 
de dienst luidde: ‘Ga je weg 
met blijdschap’ aan de hand 
van Handelingen 8: 39. 

Korenfestival 

Op zaterdag 3 juni hebben we 
m e e g e d a a n a a n h e t 
korenfestival VÓLkoren te 
Middelburg. Het was een 
gezellige dag met mooi weer 
en pracht ige koren. Een 
i n s p i r e r e n d e d a g q u a 
uitbreiding van ons repertoire 
en motiverende dag qua 
uitvoering. 

Samenwerking 

Op woensdag 20 december 
h e b b e n w e e e n m o o i e , 
enthousiaste samenwerking 
gehad met het koor “Laudate 
Dominum”. Tijdens deze kerst 
zangavond zijn er mooie 
liederen gen gehore gebracht 
en hebben we tevens 2 
n u m m e r s g e z a m e n l i j k 
gezongen.
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Voorjaarsconcert  
Op 14 april vindt ons voorjaarsconcert plaats. Dit doen we in 
samenwerking met het koor Sound of Joy uit Werkendam 
(soundofjoy.nl). Inmiddels zijn we achter de schermen al druk 
bezig met het repertoire, invulling en aankleding van het 
concert. Hiervoor is een tijdelijke concert commissie opgericht, 
bestaande uit de volgende personen: Cora Pannekoek 
( b i b l i o t h e c a r i s ) , G e r i v a n D u s s e l d o r p ( v a n u i t d e 
muziekcommissie), Rienke Jalink(vanuit het koor), Ruben 
Weverling (dirigent) en Willy Bambacht voor de administratieve 
ondersteuning.  

De liederen van beide koren zijn naast elkaar gelegd en naar 
ons idee is daar een mooie combinatie uitgekomen van mooie, 
intieme, gedragen nummers, en lekkere, swingende uptempo 
nummers.  

Om de avond interessant te maken voor zowel koor, als 
publiek, hebben we gekozen voor Leidraad in de vorm van een 
thema:  

DE REIS VAN JE LEVEN 

De nummers zijn door zowel Soli Deo Gloria, als Sound of Joy 
aan dit thema gekoppeld. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we hier inhoudelijk dieper 
op ingaan. 

We kijken nu al erg uit naar dit concert en gaan er met elkaar 
iets moois van maken! 

Voorjaarsconcert commissie
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• …Gerrie Kozijn 60 jaar 
getrouwd is 

• …Henk van Zee verhuisd is 
naar Korshof 10 te Herwijnen 

• …Hier de volgende keer 
hopelijk nóg meer wist-je-
datjes komen te staan 

• …Soli Deo Gloria is opgericht 
in 1909 

• …Soli Deo Gloria in januari 
2010 is onderscheiden met 
een Koninklijke erepenning 

• …we op dit moment 46 actieve 
leden hebben en 1 rustend lid 

• …Betty Klop op 1 juni 1991 25 
jaar lid was 

het 
was verboden zich 

zonder toestemming van de 
voorzitter buiten het leslokaal te 

begeven. Een strenge straf volgde na 
verzuim van de repetities zonder 

voorkennis gedurende vijf 
achtereenvolgende malen. Dit verzuim 
werd het lid noodlottig en deze werd 

dan ook zonder pardon als lid 
geschrapt. Dit reglement 

bleef 60 jaar van 
kracht. 

http://soundofjoy.nl
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Stukje van de dirigent       
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25 januari: gebedsdienst 

1 februari: jaarvergadering 

14 april: voorjaarsconcert 

week 19: stroopwafelverkoop 

2 juni: VOLkoren Middelburg 

10 juni: zangavond bij RANO 

21 juni: optreden avondlicht 

30 juni: braderie 

12 juli: laatste repetitie 

6 september: 1ste repetitie 

Als we terugblikken op het afgelopen jaar, kan ik niet anders 
dan tevreden zijn. De sfeer is goed, de zangkwaliteit gaat 
omhoog en we zijn steeds scherper.  Voor mij, als nieuwe 
dirigent voor het koor, blijft het steeds een uitdaging om naar 
elkaar toe en met elkaar verder te groeien. We moeten elkaar 
letterlijk leren kennen en zeker wat betreft directie aanwijzingen 
en andere gebaren, was dat nog niet altijd even duidelijk.  
Inmiddels zijn we een geruime tijd verder en merk ik dat we 
samen veel meer controle hebben en de nummers nog 
interessanter kunnen maken. 

Waar ik nog het meest tevreden over ben, is het nummer “De 
klokken klinken deze nacht”. Het was een heel project op zich, 
zeker gezien de belangrijke balans binnen het koor qua 
dynamiek en partijen die door elkaar heen lopen. En dan te 
bedenken dat we begin december eigenlijk al begonnen met 
optredens, waardoor alle kerstnummers voor die tijd al 
ingestudeerd moesten zijn.  
Een hele kluif, maar het is ons uiteindelijk toch gelukt! 

En wat was het leuk om zoveel op te treden tijdens de 
kerstdagen. Dan heb je pas echt het idee dat je het “ergens voor 
doet”. Ook nog eens bij diverse gelegenheden, waardoor de 
kerstnummers ook steeds een andere lading krijgen. 

Voor nu zijn de blikken vol gericht op de toekomst, en dan als 1 
van de hoogtepunten het voorjaarsconcert met Sound of Joy. 
Hiervoor gaan we ook nieuwe nummers instuderen en ik wil 
jullie vragen om alle repetities aanwezig te zijn (zie tekstballon 
op de vorige pagina), zodat we in deze zelfde stijgende lijn door 
kunnen gaan. 

Ruben Weverling - dirigent


