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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2008, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde en verdriet heel 
dicht bij elkaar liggen. Op 28 januari 2008 bereikte ons het trieste bericht dat ons koorlid Sef Jacobs, na een 
slopende ziekte, toch nog vrij plotseling was overleden. Op zaterdag 2 februari 2008 waren een groot aantal 
leden aanwezig tijdens zijn begrafenis en crematie. In hem verliest ons koor een goede en humorvolle tenor. 
Op 30 september werd ons koor weer getroffen door het verlies van een goede tenor en wel Louis Reuten. 
Op zaterdag 4 oktober luisterde ons koor de begrafenis van Louis op. Verder werden in dit verslagjaar enige 
van onze leden en of echtgenotes getroffen door ziektes of anderszins, voor hen waren het moeilijke tijden. 
Gelukkig zijn de meeste weer in ons midden. 
 
Namens het gehele bestuur wil ik u hartelijk danken voor uw inzet in het afgelopen verenigingsjaar. 
 
2 Bestuursactiviteiten 
 
2.1 Bestuursvergaderingen 
 
In het afgelopen verenigingsjaar werden 9 formele bestuursvergaderingen gehouden in het Theatercafé 
Karrousel. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het sturen van de verschillende commissies, herziening 
beleidsplan, activiteiten. Daarnaast hebben er vele informele (bestuurs)-vergaderingen plaatsgevonden na 
de woensdagavondrepetities.  
 
Voor sommige activiteiten is in het afgelopen jaar vele keren een beroep gedaan op de leden om mee te 
helpen bij de organisatie van activiteiten. We hebben het gevoel dat de betrokkenheid van de leden hierdoor 
is vergroot. 
 
2.2 Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

 
2.2.1 Jaarvergadering 
 
Op 5 maart 2008 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 57-ste jaarvergadering van ons koor gehouden.  
 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
 
Voorzitter     Wim Hendrix       
Secretaris     Fer Janken       
Penningmeester / 2e voorzitter   Frank Kroese      
2e Secretaris     Jacq Pasmans    
Alg. Zaken: 
Public Relations / Gastvrouw   Monique Vinken-Donko 
Acquisitie / Organisatie / Externe contacten Pierre Storcken   
Acquisitie     Frits Smeets 
Technische Commissie    Rinus Gruijters 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 8 november was het 2e gedeelte van de avondrepetitie ingeruimd voor onze Najaarsbijeen-
komst, waarop werd teruggekeken op de hoogtepunten in de afgelopen periode en de leden werden 
bijgepraat over de komende activiteiten, de contributieverhoging van € 60 tot € 72 per jaar en hield Jac 
Gadiot een uiteenzetting over “Waar staan we met het koor over 5 jaar”. Dit punt zal in het begin van 2009 
een vervolg krijgen. In verschillende groepen zal dan hierover gediscussieerd worden wat zal resulteren in 
een Plan van Aanpak. Verder werden de leden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan het 
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bestuur. 
2.3 Representatieve vertegenwoordiging van vereniging bij recepties / huldigingen / 

begrafenissen e.d. 
 
Er zijn felicitaties gestuurd naar andere verenigingen die ook een jubileum hadden, maar waar we als  
koorvereniging iets verder vanaf staan. Daarnaast zijn er ook schriftelijke felicitaties en condoleances 
verstuurd en werden begrafenissen bijgewoond.  
 
2.4 KNZV-Limburg / KNZV-Limburg Regio Swentibold  
 
Een delegatie van het bestuur was het afgelopen jaar aanwezig op de Voorjaar- en Herfstvergadering van 
KNZV-Limburg op 29 maart resp. 24 november 2008. Tijdens de Voorjaar- en Herfstvergadering is uitvoerig 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het KNZV en KNZV-Limburg, het vernieuwen en verjongen 
van de mannenkoren en over samenwerken. Op 12 maart 2008 was het Geleens Mannenkoor Mignon  
gastheer voor de vergadering KNZV-Limburg, Regio Swentibold  en Mannenkoor St. Caecilia Sweikhuiizen 
was gastheer op 15 oktober 2008. In het overleg is de afstemming van uitvoeringen door de mannenkoren in 
de Regio Swentibold aan de orde gekomen, de Dag van de Koormuziek te organiseren door regio 
Swentibold op zaterdag 5 september 2009, afstemming standpunt bepaling ontwikkeling binnen KNZV en 
KNZV-Limburg, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 7 leden afgenomen, te weten Sef Jacobs (1e tenor; 
overleden), Louis Reuten (1e tenor; overleden), Jo Wetsels (1e tenor), Sjaak Renneberg (2e tenor), André 
van Hardeveld (bariton), Jos Kneepkens (bariton), Nic Vrancken (bariton) en met 2 nieuwe leden 
toegenomen, te weten:  
1e Tenor: Hub Bekkers en Jeroen Boogers 
Op 31 december 2008 telde ons koor 60 zangers. Onderverdeeld naar de verschillende partijen ziet het 
beeld er als volgt uit: 
 

  
 

Aantal zangers per per 01     Aantal zangers op 01/01  Gemiddelde leeftijd op 01/01 
Zangpartij 2008 2009 2008 2009 

1e Tenor 15 14 67,9 67,4 
2e Tenor 15 14 64,5 67,1 
Bariton 20 17 63,5 63,6 
Bas 15 15 67,1 68,1 
Totaal koor 65 60 65,8 66,4 
Van de 60 zangers komen er 32 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In februari 2008 is het eerste vernieuwde Koorblad verschenen, gevolgd door een uitgave in juni en november .  
 
De redactie van het koorblad is in handen van Piet Hendricks, Charles Geersheuvels en Math de Smet (lay-
out). 
 
Na iedere bestuursvergadering wordt de activiteitenlijst bijgewerkt en doorgegeven aan onze webmaster, 
aan KNZV-Limburg en aan Regio Swentibold voor de gezamenlijke Activiteitenkalender.  
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3 Verenigingsactiviteiten 
 
3.1 Sef Jacobs, 1e tenor, overleden 
 
Op 28 januari ’s avonds kreeg ik het bericht dat Sef Jacobs ’s middags toch nog vrij onverwachts was 
overleden. We wisten al een tijdje dat hij niet meer lang te leven had, maar dit bericht kwam toch nog vrij 
onverwacht. De week van tevoren waren Cap Hünen en ondergetekende nog bij hem op bezoek geweest en 
maakte hij nog een opgewekte indruk, ondanks zijn tekort aan lucht. Een hersenbloeding op zondag 27 
januari zorgde er voor dat zijn einde met rasse schreden dichterbij kwam. De verslagenheid onder de 
zangers op de daaropvolgende middagrepetitie was groot. Vele zangers met echtgenoten woonden de 
begrafenis op 2 februari bij in de St. Hubertuskerk te Genhout. 6 Zangers fungeerden als slippendragers.  
Omdat Sef en Victorine beide lid waren van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Hubertus” luisterde deze 
de begrafenis op. Na de dienst sprak onze voorzitter een In Memoriam uit. Ons koor verzorgde de 
zeswekendienst op zondag 9 maart 2008. Na de uitvaartmis volgde de crematie in crematorium Nedermaas 
te Geleen. Onder de crematie werd het Pie Jesu van Lloyd Weber ten gehore gebracht, dat was opgenomen 
in Weert en waaraan ons koor zijn medewerking had verleend. 
 
3.2 Opluisteren Zeswekendienst Sef Jacobs op zondag 9 maart 2008 om 9.30 uur in de St. 

Hubertuskerk te Beek-Genout 
 
Om 8.45 uur waren de zangers aanwezig op het oksaal om in te zingen.  We begonnen de dienst met 
Vaânachnu gevolgd door de 3 liederen van L. van Beethoven, die voor deze gelegenheid weer in studie 
waren genomen. Voor een goed gevulde kerk zongen wij ons programma, met het Slava vysnich Bogu als 
slotlied. Als dank mochten we een daverend applaus in ontvangst nemen. 
 
3.3 Koffieconcert t.g.v. de opening van de tentoonstelling FSI 90 jaar in de Loonhal van de 

Maurits op 30 maart 2008 
 
Om 10. 00 uur waren alle zangers aanwezig in de conferentiekamer van de Maurits om in te zingen. Vanaf 
10.15 uur tot 10.45 uur was het ontvangst gepland van de gasten, waaronder 3 oud-voorzitters van de Raad 
van Bestuur van DSM. Na het welkomstwoord door Jan Koks van de Stichting FSI was het woord aan Jos 
Schneiders, voorzitter van de Stichting FSI, die de ontwikkeling van het FSI in de laatste 90 jaar beschreef. 
Hierna was het de beurt aan ons koor om ons programma ten uitvoer te brengen. Er was gezorgd voor een 
aankleding van de loonhal met gordijnen en vloerbedekking om het geluid van het koor beter tot zijn recht te 
laten komen. Onder bezielende leiding van onze dirigent Wim Schepers, die, naast de Tsjechische sopraan 
Štěpánka Heřmánková, een aantal solo’s voor zijn rekening nam, werd er uitstekend gezongen. Na de 
toegift mocht het koor een staande ovatie in ontvangst nemen. Na afloop van het koffieconcert was er 
gelegenheid om onder genot van een kop koffie de tentoonstelling te bezichtigen. 
 
3.4 Opluisteren Woord- en Communiedienst in het Atrium Medisch Centrum Parkstad te 

Heerlen op zondag 13 april 2008  
 
Op verzoek van het Team Geestelijke Verzorging en Pastoraat Atrium Medisch Centrum luisterde ons koor 
de Woord- en Communiedienst op met passende liederen. De talrijke aanwezigen, waaronder een aantal 
zieken, vonden onze gezangen heel mooi. Ze waren onder de indruk van de diepe stemmen. De Pastor 
Maria Simons was onder de indruk van ons koor en zei dat het voor herhaling vatbaar was. 
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3.5 Opluisteren H. Mis in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek t.g.v. het 40 jarig priesterfeest 
van Pastoor Cordewener op zondag 27 april 2008 

   
Om 10. 00 uur waren 45 zangers aanwezig om in te zingen. Staande op het podium konden alle zangers 
Wim goed zien. Er werd zeer goed gezongen. Voor de zegen sprak onze voorzitter, Wim Hendrix, Pastoor 
Cordewener toe i.v.m. zijn 40 jarig priesterfeest en bood hem de CD van ons koor aan. Na het laatste lied 
zong ons koor de Toast voor een ontroerde Pastoor. De talrijk opgekomen kerkgangers, waaronder Titty en 
Giel Ruijters en ons oud koorlid Harrie Custers, hadden echt genoten van de mooie zang van het 
mannenkoor en beloonde hen met een staande ovatie. Onder een stralende zon kon men na afloop nog 
even nagenieten op het terras voor de kerk onder het genot van een kop koffie, thee of andere drank. 
 
3.6 Limburgse toppers in concert in het Asta Cultureel Centrum te Beek op zaterdag 24 mei 

2008 
 
Drie Limburgse toppers hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een concert te geven. Op het 
podium verschenen voor de pauze Dora van Heumen en Ivo van der Bijl die ieder apart en gezamenlijk 
opera-,operette- en musicalstukken ten gehore brachten. Na de pauze was het de beurt aan ons koor om 
zowel alleen als met Dora van Heumen en Ivo van der Bijl op te treden. Samen met Dora werden de 2 
nummers van haar CD Laef ’t laeve, waaraan ons koor heeft medegewerkt, uitgevoerd te weten Dörp, mien 
dörp en Laeve het laeve. Met Ivo van der Bijl werd het Tebe poem uitgevoerd. Na het concert volgde een 
staande ovatie voor de uitvoerenden. Ons koor werd deze keer begeleid door Annemie Sluijsmans omdat 
onze eigen pianiste, Monique Offermans met vakantie was.  
 
3.7 Concert Guido’s Orchestra samen met Wendy Kokkelkoren en het Mannenkoor 

DSM·SABIC in het Sportpark Limbricht t.g.v. ODS 70 jaar op zondag 8 juni 2008  
 
Op uitnodiging van het organisatiecomité van ODS 70 jaar heeft ons koor medegewerkt aan het concert van 
Guido’s Orchestra en Wendy Kokkelkoren.Vele repetities van voorbereiding zijn aan dit concert vooraf 
gegaan om het Italiaanse lied Spente Le Stelle, dat wij samen met Wendy Kokkelkoren zouden uitvoeren, 
onder de knie te krijgen. s‘ Morgens om 11 uur waren de leden, al dan niet voorzien van hun koorkostuum 
(afhankelijk of ze deelnamen aan de wandeling en aan de andere activiteiten) aanwezig voor de 
soundcheck, de opstelling en de uit te voeren werken samen met het orkest te repeteren. De weerprofeten 
(en ook de worst aangeboden aan de zusters Clarissen te Wittem) hadden hun best gedaan. Het was een 
stralende, warme dag. Vele duizenden mensen waren op de festiviteiten afgekomen en bevolkte ’s avonds 
de concert-arena, al dan niet in de schaduw. Om 18.00 uur opende Guido het Concerto in Rosso, waarbij 
het orkest zowel alleen als samen met de solisten de verschillende stukken ten uitvoer bracht. Voor de 
pauze was het de beurt van ons koor om samen met het orkest de twee werken, te weten Conquest of 
Paradise en The Exodus Song uit te voeren. Daarna voerde het koor samen met Wendy Kokkelkoren het 
Spente le Stelle op. Een daverend applaus van alle aanwezigen en ook van de orkestleden was onze 
beloning voor dit geweldige concert. 
 
3.8 Opluistering 60 jarig bestaansfeest van het Ziekentriduüm in ’t Volkshoes te 

Lindenheuvel op woensdag 18 juni 2008  
 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan verzorgde ons koor een concert voor de aanwezige zieken en hun 
begeleiders als afsluiting van deze dag. Als felicitatie aan de jubilaris bracht het koor tenslotte de Toast uit.  
 
3.9 Louis Reuten, 1e tenor, overleden 
 
Tijdens de middagrepetitie van dinsdag 30 september kregen we de mededeling de Louis afgelopen zondag 
het Sacrament van de Zieken had ontvangen en dat we ons op het ernstigste moesten voorbereiden, 
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daarom werd besloten om de avondrepetitie van woensdag 1 oktober een half uur te vervroegen. Achteraf 
bleek deze beslissing juist te zijn want Louis is diezelfde dinsdag overleden. Toen dit medegedeeld werd 
konden we het nog niet bevatten. We wisten wel dat hij erg ziek was maar voor de vakantie was hij toch nog 
op een middagrepetitie verschenen. Ons koor, waarvan de leden al dan niet vergezeld van hun echtgenotes 
in grote getale naar de St. Bavokerk in Nuth waren gekomen, luisterden op zaterdag 4 oktober de begrafenis 
op. Op verzoek van Martha fungeerden 6 zangers als slippendragers. Na de H. Mis sprak onze voorzitter 
Wim Hendrix een In Memoriam uit, waarin hij Louis typeerde zoals hij was. 
3.10 Concert Kloosterbibliotheek Wittem op zondag 12 oktober 2008 
 
Zondag 12 oktober, prachtige zonnige dag en een mooi concert in het vooruitzicht. Althans daar gaan we 
vanuit, wetende dat het Mannenkoor DSM·SABIC een mooi koorklank heeft en John Bröcheler een stem 
heeft waarvan het Limburgs eikenhout nog gaat trillen. 
De zondag is zo mooi dat we besluiten om, vanuit Geleen, niet via de “autobahn” te gaan maar helemaal 
binnendoor via Spaubeek, Schimmert, Arensgenhout richting Wittem. Prachtig, je waant je al helemaal in het 
buitenland en komt helemaal in de sfeer voor een goed concert. 
Parkeerplek is geen enkel probleem ter plekke en we lopen langs de kloostertuin naar de ontvangstruimte 
waar we ons de koffie goed laten smaken. 
Zo rond half acht mogen we dan naar de bibliotheek een plekske zoeken. Acht uur, het koor staat opgesteld 
onder leiding van de jubilerende dirigent Wim Schepers en uiteraard is de begeleiding weer in handen van 
Monique Offermans. 
Ingezet wordt het Slavische Alliluia in een arrangement van Pierre Willems. Vanachter uit de zaal begint 
opeens John Bröcheler te zingen. Onvoorstelbaar, ik heb al direct kippenvel ofwel een ‘sjevraoje’, zoals men 
in Mestreech zegt. 
Nog mooier wordt het Mnogaja Ljeta van Bortnianski. Prachtig vertolkt slotlied uit de Byzantijnse rite met een 
inhoud over nog vele, vele jaren. Logisch dus dat dit lied vaker gebruikt wordt bij Orthodoxe doopfeesten. 
Het koor vervolgt verdienstelijk met het Pater Noster van Liszt. John Bröcheler wordt telkens begeleidt door 
Wim aan de vleugel, waarbij je bemerkt dat beiden volledig op elkaar zijn ingespeeld. Het lijkt inderdaad 
ware vriendschap. Het Ave Maria van Janáček klinkt heel apart door het koor en zo worden diverse werken 
van grote meesters door koor en solist gebracht, waarbij ik het “sur les remparts”van Armand Saintis als een 
van de mooiste werken van vóór de pauze vond. 
Na de pauze kregen we, de altijd prachtige, werken van Schubert voorgeschoteld door koor en solist. 
Genieten was dat van Der Gondelfahrer, Der Schiffer, La Pastorella en Der Musensohn. 
Een hele overschakeling naar Donizetti met werken uit de opera Poliuto. Deze opera werd in 1840 nog 
verboden en was voor Donizetti de aanleiding om Italië te verlaten en richting Parijs te vertrekken. Een 
opmerkelijk duet uit Macbeth wordt gebracht door John en Wim samen waarna het koor vervolgt met The 
awakening van Joseph Martin en John afsluit met Morgen van Strauss. 
Kortom een koor, heel ingetogen met een mooie klankkleur, op een schitterende locatie en dan ook nog 
eens met een geweldige solist. 
En ooh jaa, Wim van harte gefeliciteerd met jouw 10 jarig dirigentschap bij Mannenkoor DSM·SABIC. 
Zou ik op zoek zijn naar een koor dan zou ik het wel weten! Mooi dat we zo’n prachtige koren hebben binnen 
rayon Swentibold. 
 
Muzikale groetjes van Piet Besselink, SI-TARD en Swentibold 
 
3.11 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.11.1 Mannenkoor DSM·SABIC werkt mee aan multimediale theatervoorstelling Mijn/Koel 
 
Een van de opmerkelijkste onderdelen van Cultura Nova, het zomerfestival in Heerlen van 29 augustus t/m 7 
september, in 2008 is ongetwijfeld het project Mijn/Koel van componist Tom America, kunstenaar Rob 
Moonen en producent Wim Claessen. Eind 2007 werd ons koor benaderd door Tom America of wij mee 
wilde werken aan dit project. Vlak voor het festival op 20 augustus werden de opname gemaakt in ’t 
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Volkshoes. Een aantal zangers moest eerst een aantal mijnzetels declameren waarna dit door het hele koor 
herhaald werd. Vervolgens moesten we het lied Glück Auf neuriën omdat dit als achtergrond moest dienen 
bij de interviews met de mijnwerkers in Nederland, België en Duitsland. 
 
 
3.12   Jubilarissen 
 
Dit jaar waren er 6 koorjubilarissen, t.w. Piet Hendricks, 50 jaar lid, Frits Smeets, 40 jaar lid en de heren Thei 
Dols, Hans Pitz, Jeu Reijnders en Dré Smedts, die 25 jaar lid waren voor ons koor. Loe Vrancken was dit 
jaat 40 jaar lid van de KNZV. 
 
Volgens een oud gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen 
huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”.  
 
10 jaar  Wim Hendrix  15 jaar  Frank Kroese 
  Wim Schepers    Thei Verstappen 

Peter Christiani 
Harrie Verboort  30 jaar  Piet de Groen   
Wim Simons 
 

3.13 Kerstconcerten 
 
3.13.1 Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 10 december 2008  
 
Op verzoek van het bestuur van KBO Lindenheuvel heeft ons koor hun Kerstviering muzikaal opgeluisterd 
met een aantal liederen. Omdat het onze repetitieavond was kon dit verzoek gecombineerd worden met 
onze repetitie. We begonnen dit klein Kerstconcert met samenzang gevolgd door een vijftal kerstliedjes. Het 
was voor ons een goede generale repetitie. Aan het slot bedankte de voorzitter van KBO Lindenheuvel ons 
koor en hij hoopte dat hij volgend jaar weer op ons kon rekenen. 
 
3.13.2 (Kerst)Concert bij de Mondriaanstichting te Heerlen op 13 december 2008  
 
Voor een redelijk gevulde filmzaal van de Mondriaanstichting verzorgde ons koor een concert dat uit 2 delen 
bestond. Voor de pauze werden een aantal romantische liederen uitgevoerd en na de pauze werden 
Kerstliederen ten gehore gebracht. De inleider vond het jammer dat in het eerste gedeelte geen 
musicalwerken uitgevoerd waren. Hij had gehoopt een lied te horen uit de musical “Joseph and the amazing 
technicolor dreamcoat”. Gelukkig was er in onze groep een Joost die hij, net zoals aan Monique Offermans 
en Wim Schepers, een bloemetje mocht overhandigen.  
 
3.13.3 Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 17 december 2008  
 
Om 12.30 uur waren al een aantal dames van ons koor aanwezig om voor 550 personen kerstbrood te 
smeren en om andere voorbereidingen te treffen voor het Kerstconcert. Tegen 14,00 uur waren ongeveer 
alle zangers aanwezig om in te zingen en om de liederen, die samen met de sopraan Margriet Laumen-
Schlössels gezongen werden, te repeteren. Op dat tijdstip begonnen al de eerste mensen de zaal binnen te 
druppelen. Het plan was om 15.00 uur met het concert te beginnen maar onze eregast, de hulpbisschop 
Mgr. Everard de Jong, zat vast in het verkeer waardoor het programma 10 minuten vertraging opliep. In zijn 
openingstoespraak verwelkomde onze voorzitter Wim Hendrix Monseigneur de Jong, Ton Batens (DSM’er 
en diaken), Jan Koks en echtgenote, namens FSI, en de Heer Schillings, namens het Ouderenplatform 
Westelijke Mijnstreek. Aan dit Kerstconcert werkte, naast ons koor, verder mee de sopraan Margriet 
Laumen-Schlössels uit Einighausen en het meisjeskoor ArteMis uit Maaseik, dat onder leiding stond van 
Guido Beckers en begeleid werd aan de piano door Jeroen Beckers. Voor de pauze werd het programma 
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uitgevoerd door ons koor al dan niet samen met Margriet. Voordat wij aan onze laatste nummer voor de 
pauze begonnen verscheen Wim Hendrix op het toneel. Hij vroeg aan Jan Cellissen om naar voren te 
komen. In zijn toespraak tot Jan memoreerde hij de vele dingen die Jan in zijn 55 jarig lidmaatschap van ons 
koor voor ons koor en voor velen daarbuiten betekend heeft. Vooral zijn opluistering van menige huwelijks- 
en begrafenismis werd uitvoerig belicht. Als teken van waardering hiervoor ontving Jan van de 
Gregoriusvereniging de gouden spel met 55 erop. Wim vroeg aan Mgr. De Jong om Jan deze insigne op te 
spelden in aanwezigheid van Elly, de vrouw van Jan. Uit handen van Monique mocht Elly nog een mooi 
boeket ontvangen. Dit alles onder luid applaus van de aanwezigen. Hierna werd door het koor het kerstlied 
Betelehemu gezongen. Een enthousiast publiek bedankt de uitvoerende met een luid applaus. Omdat het 
meisjeskoor niet eerder dan 16.00 uur aanwezig kon zijn (achteraf waren ze al om 15.00 uur in de Hanenhof 
aanwezig) traden deze op na de pauze afgewisseld door kerstliederen van Margriet. Vooral het Kerstlied 
Minuit Crétien, dat Jan zo vaak gezongen had, was heel ontroerend. Ook het optreden van het meisjeskoor 
ArteMis was een hele verademing en zeker voor herhaling vatbaar. Het concert werd afgesloten met het 
door alle aanwezigen gezongen Stille Nacht, Heilige Nacht. Ons koor mag terugzien op een zeer geslaagd 
8e Kerstconcert voor de Ouderen. 
 
3.13.4 Opluisteren H. Mis in de St. Gertrudiskerk te Jabeek op 21 december 2008 met aansluitend een 

klein Kerstconcert en Kerstviering voor het hele koor 
 
Om 9. 45 uur waren de meeste leden aanwezig om in te zingen. Het was even passen en meten op het 
priesterkoor van dit knusse kerkje met zijn uitstekende akoestiek. De pastoor werd  al enthousiast van het 
inzingen. Om 10.30 uur was de kerk goed gevuld, al kwam dat alleen al door de aanwezigheid van onze 
dames en onze beschermheer Loek Radix met echtgenote. Na de H. Mis was er nog een kort Kerstconcert. 
Na afloop trok de stoet naar het, naast de kerk gelegen, gemeenschapshuis. Voor de jubilarissen waren 
tafels gereserveerd voor. Nadat iedereen voorzien was van koffie, thee en kerstbrood nam onze voorzitter 
Wim Hendrix het woord, waarin hij iedereen van harte welkom heette. Er waren dit jaar geen ereleden 
aanwezig. Tity Ruijters was wel aanwezig in de kerk maar moest direct na de H. Mis weer naar huis omdat 
Giel, die zich zo hierop verheugd had, afgelopen dagen een nierkoliek had gekregen. Ook Ben Schmitz had 
zich afgemeld. Loek Radix, had zich, wegens de financiële crisis, verontschuldigd. In zijn welkomstwoord 
ging Wim nog even in op het 55 jarig jubileum van Jan Cellissen en zijn gouden Gregoriusonderscheiding. 
Als aandenken namens het koor ontving hij een mooie oorkonde. Hierna was het de beurt aan de 25 jarige 
jubilarissen, t.w. Thei Dols, Hans Pitz, Jeu Reijnders en Dré Smedts, vergezeld van hun partners. Ze hadden 
alle vier van tevoren aangegeven: “Wim, neet te lank. Veer hove neet zoa in de schienwerper te staon.”  
Voor ieder van hen had Wim  een persoonlijk woordje waarop hij inging op hun loopbaan bij DSM en hoe zij 
lid waren geworden van ons koor. Als dank voor hun inzet ontvingen ze, namens ons koor, een oorkonde en 
een mooi kunstwerk met de titel “Hoogstaand geïnspireerd”, waarvan de kunstenaar zegt: “Met zijn allen 
stappen voorwaarts, samen werken met kwaliteit geeft hoogwaardige resultaten”. De Dames ontvingen uit 
handen van Monique een boeket bloemen. Namen KNZV was Martin Dieteren aanwezig om hen te 
bedanken namens alle koorzangers in Limburg en hen uit waardering de zilveren speld op te spelden en de 
daarbij behorende oorkonde te overhandigen. Ondertussen was een medewerker van Omroep Start 
binnengekomen met de camera om opnames te maken van de huldiging van de jubilarissen en vooral voor 
iemand speciaal. Om 13.30 uur verscheen ook nog burgemeester Sjraar Cox van de Gemeente Sittard-
Geleen. In zijn toespraak ging hij in eerste instantie in op zijn nieuwe ambtsketen waarna hij overschakelde 
op de reden waarom hij naar Jabeek was gekomen en wel voor Piet Hendricks. In zijn woord tot Piet ging hij 
in op de vele betekenissen van Piet voor ons koor en voor de gemeenschap van Lindenheuvel. Als dank 
voor al deze inspanningen overhandigde de burgemeester hem de Speld van Verdienste van de Gemeente 
Sittard-Geleen en voor Elly had hij een boeket bloemen. Hierna was het de beurt aan Wim om Piet namens 
het koor te huldigen met zijn 50 jarig jubileum. De burgemeester had al veel gras voor de voeten van hem 
weggemaaid zodat hij zich in zijn toespraak beperkte tot het overhandigen van de oorkonde en van het 
kunstwerk met als titel “Elkaar op handen dragen”, waarmee de kunstenaar bedoelt: “Samen elkaar naar een 
hoger plan brengen”. Monique overhandigde aan Elly een boeket bloemen. Evenals de vorige jubilarissen 
ontving Piet uit handen van Martin Dieteren de speld van KNZV met daarbij behorende oorkonde. De 
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huldiging van onze laatste jubilaris Frits Smeets (uit Munstergeleen) kwam aan het einde van deze reeks 
omdat hij graag wilde wachten totdat zijn kleinzoon zijn dutje gedaan had. Wim ging in zijn toespraak in op 
het werkterrein van Frits binnen het bestuur, waarvan hij sinds 15 april 1992 deel van uitmaakt. Dit bestond, 
tot voor kort, uit activiteiten van de Ledencommissie (wandelen, verjaardagen Kerstviering, enz.). Op dit 
moment maakt hij deel uit van de Acquisitiecommissie. Namens ons koor overhandigde Wim aan Frits de 
oorkonde en een kunstwerk met als titel “Samen in balans” en Monique bood Miet een boeket bloemen aan. 
Namens KNZV overhandigde Martin Dieteren Frits de speld met de daarbij behorende oorkonde. Vervolgens 
riep Wim Monique en Jo op het podium want hij had nog een verrassende mededeling voor de aanwezigen, 
Monique en Jo waren namelijk in november in stilte getrouwd en dat moest toch even gevierd worden met 
een mooi boeket bloemen voor Monique Offermans en een fles drank voor Jo Stomp. Tevens mochten ze 
een enveloppe met inhoud ontvangen. Ook Math de Smet mocht uit handen van Wim een fles drank 
ontvangen voor de vele inspanningen voor ons Koorblad. Alle aanwezigen konden vervolgens de 
jubilarissen met partner en Jan Cellissen met partner feliciteren met hun jubileum. Hierna was het tijd 
geworden om de inwendige mens te versterken. Eric Ketting had gezorgd voor een uitstekend koud en warm 
buffet. Tenslotte werden we nog getrakteerd op een stukje onvervalst dialecttoneel in de vorm van een 
eenakter van de groep Spektakel, speelsters en spelers van de toneelgroep Kraonkel uit Geleen, waaronder 
Heinz Albrecht, Pierre Storcken en Ans Verjans, de echtgenote van ons koorlid Nic Verjans.. Als dank voor 
hun geleverde inspanning mochten de uitvoerende van de toneelgroep bloemen, een fles wijn en een 
enveloppe met inhoud in ontvangst nemen. 
 
3.13.5 Opluisteren St. Jansmis in de H. Pancratiuskerk te Munstergeleen op zaterdag 28 december 

2008 met aansluitend een klein Kerstconcert 
Om 17.45 uur waren de meeste zangers aanwezig in de kerk om in te zingen. Het wachten was nu alleen nog 
maar op Wim Schepers maar deze was in geen velden of wegen te bekennen. Uit het telefoontje naar hem 
bleek dat hij dacht dat de H. Mis om 19.00 uur begon zoals eerst op het programma stond. Gelukkig kwam 
alles nog in orde. Voordat wij begonnen aan ons klein Kerstconcert na de H. Mis werd eerst de wijn van het 
jaar 2007 gezegend van wijngoed “De Waneberg”. Hierna begon pastoor Brouns en zijn 2 assistenten, pastoor 
van Heijst en eerwaarde Heer Coumans, met het uitdelen van de wijnglazen aan alle aanwezigen ondertussen 
zong het koor een zestal kerstliederen. De voorzitter van het wijngenootschap “Notre Reine” sprak na afloop 
nog een dankwoord uit. Hierna mochten we een luid applaus in ontvangst nemen van de aanwezigen en was 
het de beurt aan de koorleden om de wijn te proeven.  
 
4 Overige 
 
In de Najaarsvergadering is de eerste aanzet gegeven tot een eerste bezinning over het punt “Waar staan 
we met het koor over 5 jaar”. Dit punt zal in het begin van 2009 een vervolg krijgen 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 11 maart 2009, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                      Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Opluisteren Zeswekendienst Sef Jacobs op zondag 9 maart 2008 om 9.30 uur in de St. Hubertuskerk 
te Beek-Genout 
 
Voor aanvang H. Mis  Vaânachnu   Arr. G.M. Veldman 
Intredezang  Rasch tritt der Tod  L. Van Beethoven (Annie Bank) 
Kyrie   Gott, deine Güte reicht so weit L. Van Beethoven (Annie Bank) 
Tussenzang  Gott is mein Lied  L. Van Beethoven (Annie Bank) 
Offerzang  Signore dell Cime  Guiseppe de Marzi 
Sanctus   Beati Mortui   F. Mendelssohn 
Onze Vader  Otsje Nasj 
Agnus Dei  Frieden    Gotthilf Fisher (Musikverlag Hilde Löffler) 
Communie  Ave Maria   L. Jaňaceck (Tekst: Lord Gorden Bryon/ 

Editio Supraphon) 
Slotlied   Slava vysnich Bogu  A. Kosolapov 
 
 
Koffieconcert t.g.v. de opening van de tentoonstelling FSI  90 jaar in de Loonhal van de Maurits op 30 
maart 2008 
 
- Gegroet, Gegroet mijn Limburg    L. Hermans 
- Ode aan de koempel     J. Janssen ( Tekst: Jan Luit) 
- Ave Maria      L. Janáček (Tekst: Lord Gorden Bryon/ 

Editio Supraphon) 
- Tuzba (Sehnsucht) Solo Štěpánka Heřmánková L. Janáček 
- Psanicko (das Brieflein) Solo Štěpánka Heřmánková  L. Janáček 
- Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio)   Frans von Suppé 
- Fassbinderlied (Boccaccio)    Frans von Suppé 
- Mein Herr marquis (Die Fledermaus)  
  Solo Štěpánka Heřmánková    Johann Strauss 
- Rapsodie giocoso     Anton Maessen 
- Choeur des Comédiens uit Hamlet   Ambroise Thomas  
- Chanson Bachique uit Hamlet    Ambroise Thomas 
- Danny Boy      Arr. R Thomas (Tekst: Fred E. Weatherly) 
- Swinging down the lane    Isham Jones (Tekst: Gus Kahn) 
- Somewhere (West Side Story)  
  Solo Štěpánka Heřmánková    Leonard Bernstein 
- Glück auf      Bew. Giel Ruijters 
- Tebe poém (toegift)     P. Dinev 
 
Opluisteren Woord- en Communiedienst in het Atrium Medisch Centrum Parkstad te Heerlen op 
zondag 13 april 2008 
 
Intredezang  Vaânachnu   Arr. G.M. Veldman 
Glorialied  Gott is mein Lied  L. Van Beethoven (Annie Bank) 
Tussenzang  Kodosh    Arr. G.M. Veldman 
Offerzang  Signore dell Cime  Guiseppe de Marzi 
Onze Vader  Otsje Nasj 
Communie  Ave Maria   L. Janáček (Tekst: Lord Gorden Bryon/ 

Editio Supraphon) 
Slotlied   Slava vysnich Bogu  A. Kosolapov 
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Opluisteren H. Mis in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek t.g.v. het 40 jarig priesterfeest van Pastoor 
Cordewener op zondag 27 april 2008  
 
Intredezang:  Vaânachnu    Arr. G.M. Veldman 
Kyrie:   Gott, deine Güte reicht so weit  L. von Beethoven 
Gloria:   Gott ist mein Lied   L. von Beethoven 
Tussenzang:  Kodosh     Arr. G.M. Veldman 
Offerzang:  Signore delle Cime   G. de Marz 
Sanctus :  Ymloch     Arr. G.M. Veldman 
Onze Vader:  Otsje Nasj    Russisch Onze Vader 
Agnus Dei:  Frieden     Gotthilf Fischer 
Communiezang: Ave Maria    L. Janáček 
Slotlied :  Slava vysnich Bogoe   A. Kosolapov 
Einde mis:  Toast   `  P. Paeschen 
 
Limburgse toppers in concert in het Asta Cultureel Centrum te Beek op zaterdag 24 mei 2008 
 
- Gegroet, Gegroet mijn Limburg    L. Hermans 
- Ave Maria      L. Jaňaceck (Tekst: Lord Gorden Bryon/ 

Editio Supraphon) 
- Dörp, mien dörp (soliste: Dora van Heumen) 
- Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio)   Frans von Suppé 
- Fassbinderlied (Boccaccio)    Frans von Suppé 
- Laeve het laeve (soliste: Dora van Heumen) 
- Rapsodie giocoso     Anton Maessen 
- Cori di Cavalieri uit Oberto    G. Verdi 
- Secondo Coro di Cavalieri uit Oberto   G. Verdi  
- Danny Boy      Arr. R Thomas (Tekst: Fred E. Weatherly) 
- Swinging down the lane    Isham Jones (Tekst: Gus Kahn) 
- Only You      Arr. T. Grondman 
- Tebe poém (solist: Ivo van der Bijl)   P. Dinev 
 
Concert Guido’s Orchestra samen met Wendy Kokkelkoren en het Mannenkoor DSM·SABIC in het 
Sportpark Limbricht t.g.v. ODS 70 jaar op zondag 8 juni 2008  
 
- Conquest of Paradise 
- The Exodis Song     Ernest Gold / Pat Boone (Arr. John de Meij) 
- Spente le Stelle     Bew. Kropivsek 
 
Opluistering 60 jarig bestaansfeest van het Ziekentriduüm in ’t Volkshoes te Lindenheuvel op 
woensdag 18 juni 2008  
 
- Gegroet, Gegroet mijn Limburg    L. Hermans 
- Ave Maria      L. Jaňaceck (Tekst: Lord Gorden Bryon/ 

Editio Supraphon) 
- Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio)   Frans von Suppé 
- Fassbinderlied (Boccaccio)    Frans von Suppé 
- Rapsodie giocoso     Anton Maessen 
- Récit et choeurs de Comédiens (Hamlet)  Ambroise Thomas 
- Chœurs Bachique (Hamlet)    Ambroise Thomas 
- Danny Boy      Arr. R Thomas (Tekst: Fred E. Weatherly) 
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- Swinging down the lane    Isham Jones (Tekst: Gus Kahn) 
- Only You      Arr. T. Grondman 
- Tebe poém (solist: Wim Schepers)   P. Dinev 
- Toast       P. Paeschen 
 
Opluisteren begrafenis Louis Reuten op zaterdag 4 oktober 2008 
 
Intredezang:  Vaânachnu    Arr. G.M. Veldman 
Kyrie:   Ymloch     Arr. G.M. Veldman 
Tussenzang:  Signore delle Cime   G. de Marz     
Offerzang:  Frieden     Gotthilf Fischer 
Sanctus :  Kodosh     Arr. G.M. Veldman 
Onze Vader:  Otsje Nasj    Russisch Onze Vader 
Agnus Dei:  Ave Maria    L. Janáček 
Communiezang: Slava vysnich Bogoe   A. Kosolapov 
Slotlied :  Beati mortui    F. Mendelssohn 
 
Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 10 december 2008  
 
Wij komen tesamen 
O, Du Fröhliche      Asola 
Les anges dans nos campagnes    Arr. Martin koekelkoren 
Il est né le divin Enfant     Bew. Martin Koekelkoren 
Gelaens kerstlied     Ben Erkens/Miets Zijlstra-de Loo 
       Bew. Giel Ruijters 
Betelehemu      Arr. Wendell Whalum 
 
(Kerst)Concert bij de Mondriaanstichting te Heerlen op 13 december 2008 
 
Ave Maria      L. Janáček 
Dirait-on      Rainer Maria Rilke/Morton Johannes Lauridsen 
Sur les remparts     Armand Jean François Saintis 
La Pastorella      Fr. Schubert 
The Awakening      Joseph Martin 
 
The First Nowell     Bew. Martin Koekelkoren 
The Holy and the Ivy     Bew. Martin Koekelkoren 
Gelaens kerstlied     Ben Erkens/Miets Zijlstra-de Loo 
       Bew. Giel Ruijters 
Dormi Fili      Giovanni Fabri/Bew. Martin Koekelkoren 
Les anges dans nos campagnes    Arr. Martin koekelkoren 
Il est né le divin Enfant     Bew. Martin Koekelkoren 
Christ was born      Bew. Ber Joosen 
Band of Angels      Bew. Ber Joosen 
Betelehemu      Arr. Wendell Whalum 
 
Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 17 december 2008 
 
Samenzang  Nu zijt wellekome 
   Wij komen tesamen 
Mannenkoor  Stille Nacht   Arr. Elbert Franssen 
   The First Nowell  Bew. Martin Koekelkoren 



   

 Jaarverslag 2008 
 

 

JVS 2008, pagina 15 van 16 
 

   The Holy and the Ivy  Bew. Martin Koekelkoren 
+ sopraan  Gelaens kerstlied  Ben Erkens/Miets Zijlstra-de Loo 
       Bew. Giel Ruijters 
Sopraan  Wanjele in de schnee 
Mannenk. + sopraan Once in a Royal David’s city Henry J. Gaunlett/C.F. Alexander 
       Bew. Jos Besselink 
Mannenkoor  Dormi Fili   Giovanni Fabri/Bew. Martin Koekelkoren 
   Christ was born   Bew. Ber Joosen 
   Band of Angels   Bew. Ber Joosen 
   Jézus chez les Bretons  Bew. Jos Besselink 
   Betelehemu   Arr. Wendell Whalum 
 
Meisjeskoor  Carol of the Children 
   I found a friend in yoy 
   Vlokje 
Sopraan  Weihnacht, Weihnacht 
   Träume unterm Christbaum 
Meisjeskoor  O, Du Fröhliche 
   Still, Still 
   Klein, klein Jezuke 
Sopraan  Cantique de Noëll (Minuit Chrétien) 
Meisjeskoor  O kindeke teer 
   O herders, verlaat 
Samenzang  De herdertjes lagen bij nachte 
Mannenk./meisjesk. Hoe leit dit kindeke  C.v.d. Peet 
Mannenk./meisjesk./ 
Sopraan  Stille Nacht   Fr. Gruber 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Gertrudiskerk te Jabeek op 21 december 2008 met aansluitend een klein 
Kerstconcert en Kerstviering voor het hele koor 
 
Intrede:   Mno gaja ljeta    D. Bortnianski 
Kyrie:   Vaânachnu    Arr. G.M. Veldman 
Gloria:   Eere zij God    Bew. Martin Koekelkoren 
Tussenzang:  Alliluia     Arr. Pierre Willems 
Offerande:   Gelaens kerstlied   Ben Erkens/Miets Zijlstra-de Loo 
        Bew. Giel Ruijters 
Sanctus:  Ymloch     Arr. G.M. Veldman 
Onze Vader:  Otsje Nasj    Russisch Onze Vader 
Agnus Dei:  Ave Maria    L. Janáček 
Communie:  The First Nowell   Bew. Martin Koekelkoren 
   The Holy and the Ivy   Bew. Martin Koekelkoren 
Slotzang:  Slava vysnich Bogoe   A. Kosolapov 
 
Na de H. Mis  Il est né le Divin Enfant   Bew. Martin Koekelkoren 
   Les anges dans nos campagnes  Arr. Martin koekelkoren 
   Dormi Fili    Giovanni Fabri/Bew. Martin Koekelkoren 
   Christ was born    Bew. Ber Joosen 
   Band of Angels    Bew. Ber Joosen 
   Betelehemu    Arr. Wendell Whalum 
 
Opluisteren St. Jansmis in de H. Pancratiuskerk te Munstergeleen op zaterdag 28 december 2008 met 
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aansluitend een klein Kerstconcert 
 
Intrede:   Mno gaja ljeta    D. Bortnianski 
Kyrie:   Vaânachnu    Arr. G.M. Veldman 
Gloria:   Eere zij God    Bew. Martin Koekelkoren 
Tussenzang:  Alliluia     Arr. Pierre Willems 
Offerande:   Gelaens kerstlied   Ben Erkens/Miets Zijlstra-de Loo 
        Bew. Giel Ruijters 
Sanctus:  Ymloch     Arr. G.M. Veldman 
Onze Vader:  Otsje Nasj    Russisch Onze Vader 
Agnus Dei:  Ave Maria    L. Janáček 
Slotzang:  Slava vysnich Bogoe   A. Kosolapov 
 
Na de H. Mis  Il est né le Divin Enfant   Bew. Martin Koekelkoren 
   Les anges dans nos campagnes  Arr. Martin koekelkoren 
   Dormi Fili    Giovanni Fabri/Bew. Martin Koekelkoren 
   Christ was born    Bew. Ber Joosen 
   Band of Angels    Bew. Ber Joosen 
   Betelehemu    Arr. Wendell Whalum 
 


