
Agenda 2015 

Zaterdag 12 september 

zaterdagmiddagconcert       

16.00 uur , Zierikzee,           

Nieuwe Kerk,                         

Joost de Nooijer, orgel  

Zaterdag 14 november  

Novemberconcert in de 

Herv. Kerk van Dirksland. 

Thema: Licht en Donker 

Aanvang 20.00 uur 

 

Nieuwe leden ge-

zocht! 

Hee' u zin om (opnieuw) te 

gaan zingen? Momenteel heb-

ben we nog ruimte voor zan-

gers in elke stemgroep. 

 

Zingt u graag, beschikt u over 

voldoende muzikaliteit en ken-

nis van het notenschri' en lijkt 

dit u  iets? Dan zijn we op zoek 

naar u! Kijk voor meer informa-

0e op onze website. Voor ver-

dere inlich0ngen kunt u con-

tact opnemen met voorzi2er 

Anneke Abrahamse (via  

voor-

zi2er@kamerkoormagnificat.nl

) of met dirigent Rinus Verhage 

(via telefoonnummer 0187-

484704).  
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N a  d e  M a t t h a ü s  p a s s i o n  

 

Op 28 maart voerden we in samenwerking met Reformatorische Oratoriumvereniging 

Canto di Lode uit Ro2erdam de Ma2häus Passion van J.S. Bach uit. Ook het schoolkoor 

van de PM leverde een bijdrage. Barokorkest Florilegium Musicum begeleidde ons op 

blaas– en strijkinstrumenten en Wim Diepenhorst op orgel. Hieke Meppelink (sopraan), 

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

bariton) en Pieter Hendriks (bas-bariton) vertolkten de verschillende solo-par0jen.  

De uitvoering van ’de Ma2häus’ vergde veel voorbereiding. Er werd stevig gerepeteerd 

en over veel zaken overlegd. Tijdens het concert werd duidelijk dat  de voorbereiding 

vruchten afwierp. De tenor-solist merkte op dat hij zeer preFg had samengewerkt met 

de dirigent. Daarbij had hij gemerkt dat er een betrouwbare samenwerking was tussen 

het koor en de dirigent waardoor de muziek, ook door de solisten, met overgave ge-

bracht kon worden.   

Link naar enkele opnames van dit concert die op Youtube zijn geplaatst: 

h2ps://www.youtube.com/watch?v=McTDHjmGzxA 

h2ps://www.youtube.com/watch?v=tsiGM8m7Sgk 

D e  v e s t i n g c o d e  

Een middag lang gra0s voorstellingen, concertjes, 

acts, straa2heater en dans op ruim der0g bijzon-

dere loca0es in de ves0ng van Hellevoet-

sluis.  Tijdens de ves0ngcode van dit jaar op 13 

juni, was Magnificat te beluisteren in de Anthoni-

us van Paduakerk.   

De Anthonius van Paduakerk is  gereedgekomen 

in 1891. Enkele stukken die het koor 0jdens deze 

middag uitvoerde zijn ook rond dat jaar geschreven. Verder klonk tweemaal Psalm 117 

van J.S. Bach en werd muziek van Ru2er ten gehore gebracht die werd omlijst door Ma-

rya Heij op cello. 

De drie inloopconcerten werden goed bezocht en door de uitleg van onze dirigent Rinus 

Verhage voor ieder koorstuk, was de sfeer ongedwongen. Het orgel werd bespeeld 

door Wim Diepenhorst. Tijdens de pauzes werden we door het beheerdersechtpaar 

geweldig verzorgd. 



 
P a g i n a  2  N i e u w s b r i e f   

N i e u w e  k e r k  

Z i e r i k z e e  

1 2  s e p t e m b e r  

1 6 . 0 0 — 1 7 . 0 0   

T o e g a n g :  

U w  g i f t  

In de Nieuwe Kerk in Zierikzee worden deze zomer op zaterdagmiddag 

verschillende concerten gegeven. Deze serie wordt afgesloten met een 

concert van Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Rinus Verhage. Het orgel 

wordt bespeeld door Joost de Nooijer. De volgende werken staan op het 

programma:  

Magnificat                                                 H.F. Andriessen (1892-1981) 

Can0que de Jean Racine, Op. 11          G. Fauré (1845-1924) 

Orgel   

Unser Leben ist ein Scha2en                  J. Bach (1604-1673)  

Lobet den Herrn, psalm 117      J.S. Bach (1685-1750)  

Wie lieblich sind deine Wohnungen      J. Brahms (1833-1897)  

Orgel   

Lux aeterna – I: introïtus                      M. Lauridsen (*1943)  

This is the day                                       J. Ru2er (*1945)  

Magnificat en Nunc DimiFs      A.H. Brewer (1865-1928)  

Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt 

een nieuwsbrief van Vocaal Ensem-

ble Magnificat. Hierin informeren wij 

u over de ac0viteiten 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 

O v e r  d e  

N i e u w s b r i e f  

 

N o v e m b e r c o n c e r t  
 

1 4  n o v e m b e r  2 0 . 0 0  u u r   
 

D i r k s l a n d  

 

H et novemberconcert wordt het genoemd in de wandelgangen. Een begrip voor 

Vocaal ensemble Magnificat. Dit jaar staan twee stukken van Ru2er op het pro-

gramma die door Marya Heij  op cello worden omlijst. ‘Out of the deep’ waarin Ru2er 

laat horen hoe iemand zich diep bedroefd tot God wendt. De cello kleurt de diepte 

van dit stuk op een bijzonder manier in.  Daarna een ander stuk van Ru2er met de 

veelzeggende 0tel ‘The Lord is my Light’. Hoe dat klinkt is moeilijk uit te leggen, we 

nodigen u uit dit met ons mee te beleven. Het  complete werk van ‘Lux Aeterna’ van 

Morten Lauridsen zal ook ten gehore gebracht worden, evenals ‘Singet den Herrn’ van 

Johan Sebas0an Bach en ‘Lamenta0ons’ van Bairstow. Opnieuw een afwisselend pro-

gramma. Wim Diepenhorst zal het koor begeleiden op orgel en Rinus Verhage hee' 

de algehele leiding. 

Stemmen voor de Clubkas Campagne  

Rabobank Het Haringvliet gaat dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne breed inze�en als dé manier voor verenigingen 

en s�ch�ngen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Deze clubkasac�e vervangt de jaarlijkse fietsdag.  

L e d e n  s t e m m e n  

Van 1 tot 30 september 2015 kunnen de leden van Rabobank Het Haringvliet hun stem uitbren-

gen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Dit stemmen kan uitsluitend met een 

stemcode. Leden van onze bank ontvangen rond 1 september een brief met stemcode. Elk lid 

mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Alle verenigin-

gen en s0ch0ngen die stemmen krijgen, ontvangen een financiële bijdrage voor de clubkas, gere-

lateerd aan het aantal stemmen dat op hen is uitgebracht. De drie clubs met het grootste aantal 

stemmen worden dit najaar 0jdens onze jaarlijkse ledenbijeenkomst in het zonnetje gezet. 

Wij hebben ons als club aangemeld, nu is het de beurt aan de leden van de Rabobank om op ons 

te stemmen! Kijk onder "Sommelsdijk - Vocaal Ensemble Magnificat".         



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 :   

P e t r a  K i e v i e t  

N i e u w s b r i e f   

Website: h2p://www.kamerkoormagnificat.nl       

Contact: voorzi2er@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzi2er)  

 of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent) 

Samen zingen 

Inmiddels ben ik alweer lang, meer 

dan 10 jaar, lid van Magnificat.  

Ik ben op Magnificat gegaan omdat ik 

het een goed koor vond, de kleine 

samenstelling en de muziek me 

aansprak en last but not least omdat 

mijn man ook al lid was van het koor 

Jong geleerd 

Zingen doe ik al heel erg lang en vóór 

Magnificat heb ik op verschillende an-

dere koren gezeten. Bij Peet Wessels 

heb ik op het kinderkoor en daarna op 

het jeugdkoor gezeten. 

Heel bijzonder was op het kinderkoor 

dat je niet alleen maar ‘liedjes’ zong 

maar echt meerstemmige muziekstuk-

ken leerde ook in bijvoorbeeld het 

Duits. Om te testen of we de muziek 

beheersten deed de dirigent het licht 

uit zodat we echt uit het hoofd moes-

ten zingen. Wellicht een idee om ook 

een keer op Magnificat te doen …. ? 

Na het jeugdkoor volgde op de ‘Prins 

Maurits’ het schoolkoor en later ook 

een kleiner ensemble op dezelfde 

school. Toen volgde het koor ‘One Mo-

re Voice’ waarmee we, evenals met 

het Prins Mauritskoor, naar Engeland 

zijn gegaan en in veel kathedralen heb-

ben gezongen. 

Magnificat is een leuke club enthousi-

aste zangers die stuk voor stuk muzi-

kaal zijn. Rinus weet 0jdens concerten 

vaak het onderste uit de kan te halen. 

Hoogtepunt 

Ik kan niet precies zeggen welk concert ik 

het leukst of mooist vond omdat ik van 

elk concert wel geniet. Enkele hoogte-

punten die ik wil noemen zijn het jubile-

umconcert in 2013, de evensongs met 

het koor van de ‘Prins Maurits’ en de 

Ma2haüs Passion.   

Veel muziekstukken vind ik mooi om te 

zingen en ik kan zeggen dat we er ook al 

heel veel gezongen hebben.       

Voor mij is het een uitdaging om niet te 

lang met een stuk bezig te zijn en regel-

ma0g nieuwe muziek aan het bestaande 

repertoire toe te voegen. Dit houdt je als 

koor scherp (niet qua klank …. ☺) maar 

ook fris. Verder vind ik leuk om muziek 

die hier op het eiland nog niet (vaak) is 

uitgevoerd zo goed mogelijk te vertolken, 

zoals bijvoorbeeld het stuk ‘Lux Aeterna’ 

van Lauridsen, waar we nu mee bezig 

zijn.  

Niet twijfelen 

Ik zing sopraan en neem ook vaak de 

tweede sopraan voor mijn rekening. Zin-

gen is heerlijk ontspannend en gee' je 

posi0eve energie. Na een drukke week is 

het goed om de werkweek al zingend af 

te sluiten. Je komt vaak als herboren 

thuis. Dus mochten er lezers zijn die twij-

felen of de vrijdagavond wel een goede 

avond is om op koor te gaan, dan zeg ik 

‘Niet twijfelen maar komen, om half ne-

gen is het koor al klaar en is er nog vol-

doende ruimte voor eventuele andere 

ac0viteiten’. 

O v e r  M a g n i f i c a t  

V ocaal Ensemble Magnificat bestaat uit 24 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 Dirksland. Daarnaast zingen we ook op uitnodiging elders in de regio. Mag-

nificat wil voor een breed publiek op een kwalita0ef 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 repe00e van ons koor is iedere vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in het jeugdhonk van de Exoduskerk in Sommels-

dijk. Meer informa0e over het koor en de ac0viteiten kunt u vinden op onze website: h2p://www.kamerkoormagnificat.nl 


