
Agenda 2015 

Zaterdag 28 maart 

‘Matthäus Passion’ van J.S. 
Bach in de Groote Kerk van 
Maassluis (i.s.m. ROV Canto di 
Lode). Aanvang 19.00 uur 

Zaterdag 14 november  

Novemberconcert in de Herv. 
Kerk van Dirksland. Thema: 
Licht en Donker 

 

 

 

Nieuwe leden ge-

zocht! 

Heeft u zin om (opnieuw) te 
gaan zingen? Momenteel heb-
ben we in iedere stemgroep 
nog ruimte voor één zanger
(es), met in het bijzonder een  
oproep voor een (lage) bas.  
 
Zingt u graag, beschikt u over 
voldoende muzikaliteit en ken-
nis van het notenschrift en lijkt 
dit u  iets? Dan zijn we op zoek 
naar u! Kijk voor meer informa-
tie op onze website. Voor ver-
dere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met voorzitter 
Anneke Abrahamse (via  
voor-
zitter@kamerkoormagnificat.nl
) of met dirigent Rinus Verhage 
(via telefoonnummer 0187-
484704).  

Nieuwsbrie f  
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Website: http://www.kamerkoormagnificat.nl      Contact: voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzitter) of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent) 

O p zaterdag 28 maart zal Magnificat in samenwerking met Reformatorische Oratoriumver-

eniging Canto di Lode uit Rotterdam de Matthäus Passion van J.S. Bach uitvoeren. Ook 

het schoolkoor van de CSG Prins Maurits zal aan het concert bijdragen. We zullen hierbij wor-

den begeleid door barokorkest Florilegium Musicum met medewerking van Wim Diepen-

horst (orgel). Verdere medewerking wordt verleend door Hieke Meppelink (sopraan), Myra 

Kroese (alt), Frank Fritschy (tenor), James Doing (tenor), Vincent Spoeltman (bas-bariton) 

en Pieter Hendriks  (bas-bariton). 

Dit belooft een ontroerend programma te worden dat u eigenlijk 

niet mag missen, met een prachtig passend stuk aan het begin van 

de Stille Week voor Pasen. Deze uitvoering wordt daarbij extra 

bijzonder, door de opstelling van twee koren (groot koor I en klein 

koor II) en de medewerking van een barokorkest dat op barokin-

strumenten speelt.   

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk en zijn te reserveren 

via de website van Canto di Lode. Ook is op deze website 

meer informatie te vinden: http://www.cantodilode.nl/

Concerten/Komende-concerten. 

Aanvangstijd:  19.00 uur (kerk open vanaf 18.00 uur) 

Toegangsprijs:  €20,- voor volwassenen  

(in voorverkoop) €15,- voor jongeren 13 t/m 17 jaar 

     

M a t t h ä u s  P a s s i o n  

H e r i n n e r i n g e n  a a n  d e  E v e n s o n g  

Het is al weer even geleden maar we willen graag nog even terugblikken op de Choral Evensong 

van 29 November 2014.  We zongen in samenwerking met het Prins Mauritskoor een prachtig 

samengesteld programma met als thema: The Creator of Light! We willen alle luisteraars be-

danken voor de grote belangstelling: we mochten zingen voor een overvolle kerk en hebben 

daardoor met ontzettend veel plezier gezongen! De samenwerking met het Prins Maurits koor 

verliep fijn en leverde erg mooie muzikale momenten 

op, waardoor het concert extra bijzonder werd.  

De reacties die we ontvingen na afloop waren positief. 

“We hebben genoten! En wat een leuke combinatie zo 

samen met het PM koor!”, “Wat een mooi program-

ma!”, “Sommige stukken hebben me echt ontroerd.” 

en “Eigenlijk zouden jullie dit vaker moeten doen.” 

Kortom, dit was een zeer geslaagd concert waar wij 

met genoegen op terugkijken. 
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O v e r  d e  m u z i e k :  M a t t h ä u s  P a s s i o n  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt door velen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste 

componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Een van zijn bekendste werken is de Matthäus 

Passion (BWV 244), waarin Jezus’ lijdensverhaal wordt verteld. Met dit werk volgde Bach een eeuwenlange 

traditie. Reeds in de vierde eeuw worden in de christelijke kerk, tijdens de Stille Week voorafgaande aan 

Pasen, de passieverhalen zingend voorgedragen. Vanaf de negende eeuw komen stelselmatig alle evangelis-

ten (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) aan bod op respectievelijk Palmzondag, dinsdag, woensdag en 

Goede Vrijdag. Sinds de twaalfde eeuw worden verschillende rollen (zoals Petrus en Pilatus)  verdeeld over 

verschillende zangers. Eind vijftiende eeuw ontstaan motet-passies waarin het gehele 

verhaal voor meerstemmig koor is gezet. Vanaf de zestiende eeuw vervangt de luther-

se kerk het Latijn door de volkstaal, komt er instrumentale begeleiding bij en wordt het 

evangelieverhaal onderbroken door aria's op vrije teksten. Ook het publiek deed mee: 

de gemeente zong nu en dan een eenstemmig koraal. Later werden deze koralen 

meerstemmig gecomponeerd en aan het koor toegewezen, waardoor we de oratori-

sche passie krijgen (zoals Bach’s Johannes- en Matthäus-Passion). 

Bachs Matthäus-Passion ging in 1727 in première, in de vesperdienst op Goede Vrijdag.    

Er volgden nog in detail verbeterde uitvoeringen in 1729, 1736 en 1742. De verhalende 

tekst uit het Evangelie naar Mattheüs vormt de ruggegraat van de Matthäus-Passion: Bach volgt letterlijk de tekst van 

Matth.26:1-75 en 27:1-66, in de rond 1720 in Leipzig gebruikte Luthervertaling. De tenor-verteller ('Evangelist') vertolkt het 

grootste deel van de evangelietekst, terwijl de woorden van Christus worden gezongen door een 

bassolist. Verder worden de woorden van bijfiguren (Petrus, Pilatus, maagden) vertolkt door ande-

re zangsolisten. Wanneer groepen (soldaten, hogepriesters, discipelen) spreken wordt hun tekst 

door (één van beide) koren gezongen. 

De Matthäus-Passion bestaat uit twee delen, elk met een openings- en slotkoor, uit te voeren vóór 

en na de preek. Maar terwijl het evangelieverhaal volgens Mattheüs in twee ongeveer gelijke delen 

(de hoofdstukken 26 en 27) uiteenvalt, met een cesuur na de verloochening en het berouw van 

Petrus, legt Bach de scheiding veel eerder, na de wegvoering van Christus. Daarbij heeft het eerste 

deel een duidelijk symmetrische vorm, met Christus' aankondiging van Petrus' verloochening als 

centrum, gemarkeerd door de twee muzikaal identieke coupletten van het koraal 'O Haupt voll Blut 

und Wunden' (nrs 15 en 17). Deel 2 mist zo'n symmetrie. 

P a g i n a  2  

N i e u w s b r i e f   

Op  4 oktober 2014 vond de uitvoering plaats van Ein Deutsches Requiem 

van J. Brahms. We kunnen terugkijken op een prachtig concert in samen-

werking met COV Laudando. De begeleiding werd verzorgd door onze vas-

te begeleider Wim Diepenhorst en Wim Soeters (pianist) op twee vleugels, 

met solisten Marlotte van ’t Hoff (sopraan) en Ralph Looij (bas). Onder 

enkele korte werken die we uitvoerden voorafgaand aan het Requiem 

bevond zich ook Media Vita van Wim Diepenhorst, wat speciaal voor dit 

concert gecomponeerd was. Dit werk paste qua thema en dramatiek zeer 

goed bij het grote Requiem en was zo een bijzondere opmaat naar het 

hoofdwerk van de avond. We mochten een indrukwekkend concert ver-

zorgen en zijn blij dat veel bezoekers er van genoten hebben. 

T e r u g b l i k   c o n c e r t  4  o k t o b e r  

‘ E i n  D e u t s c h e s  R e q u i e m ’   

Pieter Lastman - De kruisiging, 1616 
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http://www.abbocs.nl/


V an kleins af aan hield ik al van 

zingen. Mijn ouders besloten daarom 

dat ik lid moest worden van een kinder-

koor. Dat was een goede beslissing want 

ik heb daar veel geleerd en wekelijks 

ging ik met veel plezier naar de  repeti-

ties. Daarnaast kreeg ik jaren les op de 

blokfluit en het orgel. Toen ik ongeveer 

8  jaar oud was kreeg ik een dwarsfluit 

en op dit mooie instrument heb ik onge-

veer 10 jaar les  gekregen. Toen ik ouder 

werd wisselde ik het kinderkoor in voor 

een jeugdkoor. Daarna heb  ik vele jaren 

met veel plezier gezongen op het jonge-

renkoor “One More Voice”.   

Sinds 2006  ben ik lid van Magnificat. 

Het zingen bij Magnificat is in één 

woord een groot feest! Als ik terugkijk 

op de afgelopen periode bestaat het uit 

een aaneenschakeling van leuke en 

mooie concerten. Ons laatste concert 

was een Choral Evensong samen met 

het Prins Mauritskoor. En inderdaad dit 

was ook  een waar feest. De kerk was 

volgeladen en onze bezoekers waren 

ook echt onder de indruk.  

Maar wat maakt het zingen bij Magnifi-

cat nu tot zo’n groot feest? U zult wel 

denken; wat is dat voor koor? Wij zijn 

een koor dat met veel plezier de nieu-

we muziekstukken instudeert samen 

met onze dirigent Rinus Verhage. Ik 

mag wel zeggen dat wij allemaal, ieder 

op zijn eigen manier, toegewijd zijn aan 

ons koor. Het is heel leuk om een 

nieuw werk eigen te maken en dit on-

der leiding van de dirigent tot één ge-

heel te maken en daarbij het beste uit 

onszelf te halen. 

Nu ik dit stukje schrijf merk ik pas hoe 

bevoorrecht ik ben dat ik van jongs af 

aan in aanraking ben gekomen met 

muziek. Het heeft mij veel goeds ge-

bracht. Wilt u ook zoveel plezier bele-

H et Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit 24 leden en is opgericht op 29 ja-

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

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

ber geven we ons eigen ‘grote’ concert in de Hervormde Kerk van Dirksland. Daar-

naast 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 com-

ponisten is bedoeld. Naast onze vaste begeleider Wim Diepenhorst maken we, als 

dat nodig is, gebruik van professionele musici en barokensembles, hetgeen de echt-

heid 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  

P a g i n a  3  

K o o r l i d  a a n  h e t  w o o r d :   

L e t t y  v a n  H e r k  

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 

een nieuwsbrief van Vocaal Ensem-

ble Magnificat. Hierin informeren wij 

u over de activiteiten van het koor, 

concerten die aanstaande zijn en 

verder alles waarin u als sponsor of 

belangstellende geïnteresseerd zou 

kunnen zijn. Mocht u dingen missen 

in onze nieuwsbrieven of aanvullin-

gen hierop hebben, dan horen wij dit 

graag. Voor vragen en opmerkingen 

of afmelden voor de nieuwsbrief 

kunt u contact opnemen via  

info@kamerkoormagnificat.nl 

Website: http://www.kamerkoormagnificat.nl      Contact: voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzitter) of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent) 

“Zingen bij Magnificat is 

één woord een groot feest! … 

De wereld ziet er 

vriendelijker uit als u 

zingt!“ 

ven in uw leven?  Ik adviseer u: ga 

ook zingen, alleen of in een koor. 

U zult merken dat de wereld er 

stuk vriendelijker uitziet als u 

zingt!  

Ik wens u veel muziekplezier toe 

in uw leven.  
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