
T wee van de grotere werken die we ten gehore willen brengen 

zijn Komm, Jesu, komm van J.S. Bach en Warum ist das Licht ge-

geben van J. Brahms. 2 prachtige stukken! 

J.S. Bach was Thomascantor en had als plicht te zingen op zon- en 

feestdagen maar ook op begrafenissen. Komm, Jesu, komm was één 

van de stukken die op een begrafenis gezongen kon worden. Begrafe-

nismuziek stelde Bach in staat om een compositie aan te bieden 

waarin muziek en tekst op een bijzonder en intieme wijze konden spreken. Maar er schuilt 

ook iets persoonlijks in dit prachtige motet. 

Een ander groot werk is Warum ist das Licht gegeben. De kunst van 

het contrapunt van de oude meesters en van Bach is diep doorgedron-

gen in de motetten van Brahms. In Warum ist das Licht gegeben wordt 

de klacht van Job beantwoord met teksten uit klaagzangen van Jere-

mia en uit de brief van Jacobus.  

c o n c e r t  1 7  m e i :  K o m t  u  o o k ?  Agenda 2014 

Vrijdag 25 april 

(in besloten kring) Concert 
opening Nieuwe Kerk te Zierik-
zee 

Zaterdag 17 mei 

Voorjaarsconcert in de Herv. 
Kerk van Dirksland 

Zaterdag 4 oktober 

‘Ein Deutsches Requiem’ van J. 
Brahms in de Herv. Kerk van 
Middelharnis (i.s.m. COV Lau-
dando)  

Zaterdag 29 november 

Advent Choral Evensong in de 
Herv. Kerk van Dirksland (i.s.m. 
schoolkoor van de CSG Prins 
Maurits uit Middelharnis) 

 

Nieuwe leden ge-

zocht! 

Heeft u zin om (opnieuw) te 
gaan zingen? Momenteel heb-
ben we nog plek voor: 
 

 2 sopranen 

 1 alt 

 1 (lage) bas 
 
Kijk voor meer informatie op 
onze website. Voor verdere 
inlichtingen kunt u contact 
opnemen met voorzitter Anne-
ke Abrahamse (via  
voor-
zitter@kamerkoormagnificat.nl
) of met dirigent Rinus Verhage 
(via telefoonnummer 0187-
484704).  
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O p zaterdag 17 mei zal Magnificat een voorjaarsconcert geven in de Hervormde 

Kerk van Dirksland.  Het thema van het voorjaarsconcert is Motetten en Magnifi-

cats! Op het programma zullen werken staan van C. Wood, A. Bruckner,  J.S. Bach. J. 

Brahms, M. Duruflé en T. Weelkes. We zullen hierbij worden begeleid op het orgel door 

onze vaste begeleider Wim Diepenhorst.  

Als koor zijn wij natuurlijk al een tijdje aan het oefenen voor dit 

prachtige programma. Dit doen we natuurlijk met alle plezier 

voor onszelf maar ook voor u als luisteraar! We hopen u op 17 

mei weer te mogen verwelkomen! 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk en zijn binnenkort ook te 

reserveren via onze website www.kamerkoormagnificat.nl   

Aanvangstijd:  20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur) 

Toegangsprijs:  €10,- voor volwassenen  

  €7,50 voor jongeren t/m 12 jaar, CJP pashouders, studenten  

O v e r  d e  m u z i e k  
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O p 8 maart was er een master-

class door Geert van den Dun-

gen, een dirigent die met zijn koren 

diverse prijzen  behaalde op nationa-

le en internationale koorfestivals. Hij 

heeft met ons gewerkt aan enkele 

(voor ons) bekende en onbekende 

werken. 

Om 9.45 begon de dag met een kopje 

koffie en een kwartier later begon de 

masterclass. Tot aan de koffiepauze 

hebben we gewerkt aan een koraal 

van J.S. Bach: Gib dich zufrieden und 

sei stille (BWV 315). Qua noten niet 

zo moeilijk, maar om iedere noot met 

de juiste zorg en aandacht te zingen 

valt nog niet mee!   

Geert van den Dungen had enkele 

stukken aangedragen om vandaag 

aan te werken, dus we hebben de 

repetitie vervolgd met Streets van 

V e r s l a g  M a s t e r c l a s s  

Albert de Klerk.  Een koffiepauze en 

ongeveer 1,5 uur repeteren later 

waren de noten bekend en klonk 

het stuk al veel beter dan bij de eer-

ste poging aan het begin van de 

ochtend. Belangrijke aanwijzingen 

gingen over de interpretatie van het 

stuk en hoe de tekst werd uitge-

beeld in de muziek. Ook hebben we 

ons weer gerealiseerd dat we als 

koor erg zacht kunnen zingen en dat 

dus ook moeten doen om dynami-

sche verschillen goed te laten ho-

ren. Expressie bleek bij deze muziek 

nog niet makkelijk te zijn. 

Omdat we inmiddels allemaal hon-

gerig waren en het al 13.00 uur was, 

stond de lunch als volgende op het 

programma. Diverse koorleden had-

den heerlijke lunchgerechten mee-

genomen en onder het genot van 

soep, sandwiches, versgebakken 

brood en salades was er gelegen-

heid om bij te praten. Na afloop 

werd door de mannen opgeruimd 

en gingen veel koorleden even naar 

buiten om van de zon te genieten. 

Tijdens het middagdeel van de master-

class hebben we aandacht besteed aan 

Musiciens qui chantez van Joh. Wage-

naar, ook een stuk dat voor de meesten 

onbekend was, en het motet Warum ist 

das Licht gegeben van J. Brahms, dat we 

al hadden ingestudeerd voor ons vol-

gende concert in mei.  We hebben de 

repetitie vervolgens afgesloten door 

nog een keer Streets door te nemen; na 

het harde werk van de ochtend waren 

er gelukkig nog veel noten en aanwijzin-

gen blijven hangen!  

Met het koor mogen we terugkijken op 

een geslaagde en leerzame masterclass. 
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U  heeft onze eerste nieuwsbrief 
voor u! Een aantal van onze le-

den heeft zich daar enthousiast voor 
ingezet. Als voorzitter mag ik mij als 
eerste voorstellen, hopelijk ontmoeten 
wij elkaar binnenkort, bij onze concer-
ten!  

Alweer 5,5 jaar ben ik lid van Vocaal 
Ensemble Magnificat. Elke vrijdag be-
gint het weekend goed met een repeti-
tie. Het liefst studeer ik nieuwe stuk-
ken in, waarbij je het muziekstuk in 
één repetitie echt hoort ontstaan. Als 
hoge sopraan heb ik het vaak relatief 

makkelijk met een melodielijn of in 
elk geval een goed hoorbare zanglijn.  

Ik ben bijna 20 jaar geleden gaan zin-
gen toen ik in Wageningen studeerde. 
Ik speelde al jaren orgel – doe dat 
overigens nog steeds, regelmatig in 
de kerk – maar wilde graag met ande-
ren muzikaal bezig zijn. Van de koren 
waar ik bij gezongen heb, vind ik 
Magnificat wel de leukste. Iedereen 
staat open voor elkaar; er is wel am-
bitie, maar af en toe een vrolijke noot 
kan ook.  

Sinds januari ben ik nu voorzitter van 
Magnificat. Ik wil me ervoor inzetten 
leuke projecten te blijven doen on-
danks de teruglopende subsidies en 
de kwetsbaarheid die je hebt als klein 
koor. Plezier en kwaliteit kunnen we 
dan hopelijk behouden of zelfs verbe-
teren. Ik ben daarom blij dat alle 
koorleden zich inzetten voor die kwa-
liteit en hun talenten gebruiken om 
samen met het bestuur de concerten 
te organiseren en te promoten. 

Anneke Abrahamse 

H et Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit 23 leden en is opgericht op 29 

januari 1988. Het koor staat onder leiding van Rinus Verhage en richt zich 

op vocale (kerk)muziek van (vroeg) Middeleeuwen tot hedendaags. Elk jaar in 

november geven we ons eigen ‘grote’ concert in de Hervormde Kerk van Dirks-

land. Daarnaast zingen we ook op uitnodiging elders in de regio. Magnificat wil 

voor een breed publiek op een kwalitatief hoog niveau musiceren, … zoals dat 

door de componisten is bedoeld. Naast onze vaste begeleider Wim Diepenhorst 

maken we, als dat nodig is, gebruik van professionele musici en barokensem-

bles, hetgeen de echtheid van de muziek ten goede komt.  

De repetitie van ons koor is iedere vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in 

het jeugdhonk van de Exoduskerk in Sommelsdijk. Meer informatie over het koor 

en de activiteiten kunt u vinden op onze website: http://

www.kamerkoormagnificat.nl 

O v e r  M a g n i f i c a t  
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N i e u w e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  

w o o r d :  A n n e k e  A b r a h a m s e  

“Van de koren waar ik bij 

gezongen heb, vind ik 

Magnificat wel de leukste. 

Iedereen staat open voor 

elkaar; er is wel ambitie, 

maar af en toe een vrolijke 

noot kan ook.”  

N i e u w s b r i e f   

- M u s i c e r e n  

z o a l s  h e t  

d o o r  d e   

c o m p o n i s t e n  

i s  b e d o e l d -  

O v e r  d e  

N i e u w s b r i e f  

Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt 

er een nieuwsbrief van Vocaal En-

semble Magnificat. Hierin informe-

ren wij u over de activiteiten van 

het koor, concerten die aanstaande 

zijn en verder alles waarin u als 

sponsor of belangstellende geïnte-

resseerd zou kunnen zijn. Mocht u 

dingen missen in onze nieuwsbrie-

ven of aanvullingen hierop hebben, 

dan horen wij dit graag. Voor vragen 

en opmerkingen of afmelden voor 

de nieuwsbrief kunt u contact opne-

men via  

info@kamerkoormagnificat.nl 
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