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Van het bestuur 
 
In de laatste bestuursvergadering hebben we o.a. gesproken over de bestuurssamenstelling. 
We zijn blij dat de taken van de secretaris nu goed zijn overgenomen. 
De vacature van voorzitter is echter nog niet vervuld. Voor onze vereniging blijven we dus op zoek 
naar: 

 Een voorzitter die samenbindend kan werken en over organisatorische talenten beschikt. 

 Een voorzitter die samen met de andere bestuursleden en de leden, mee wil helpen vorm te 
geven aan de toekomst van onze vereniging. 

 Iemand met visie, die zicht houdt op het 'wekelijkse' reilen en het zeilen van de vereniging. 
We doen een oproep aan alle leden: denk hier in de komende vakantieweken eens rustig over na. Zou 
dit misschien toch iets kunnen zijn voor u, voor jou? 
 
Ook hebben we gesproken over het programma voor het jaar 2016. Naast ons concert op 19 
november 2016 denken we na over het houden van een klein voorjaarsconcert in april. De (eventuele) 
invulling hiervan bespreken we in de beleidsvergadering die we houden op 21 augustus a.s. Heeft u 
suggesties voor dit concert of voor de jaren na 2016 dan horen wij die graag. 
 
De vakantie begint. Sommigen van ons zijn al op vakantie geweest, anderen gaan nog en weer 
anderen blijven thuis. We hopen dat een ieder mag genieten van de komende weken. 
Mocht u in de vakantieperiode een bestuurslid nodig hebben dan zijn Jos en Tineke hiervoor 
eventueel bereikbaar. 
We hopen elkaar op woensdag 19 augustus uitgerust en in goede gezondheid weer te zien. 
Deze keer sluiten we af met een lied uit het Nieuwe Liedboek. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Het bestuur 
 
 
 

 

Verenigingsorgaan van 
 

Christelijke Oratoriumvereniging Stella Maris te Lelystad 
 
Redactie : Peter Kuiper   
Kopij sturen naar: nieuwsklanken@stella-maris.nl    
 
Voorzitter     : vacant 
Secretaris   : Dita Munneke 
Dirigent    : Henk Trommel 
 
Bank Stella Maris   :  NL73TRIO 0197933335 
E-mail    :  info@stella-maris.nl 
Website   :  www.stella-maris.nl 
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Bestuursmededelingen 
 
Leden  
Het bestuur vindt het fijn dat de leden trouw de repetities bezoeken. Kan men niet dan heeft dit vaak 
een goede reden; de afgelopen weken was dit meestal vanwege vakantie. We denken hier ook aan de 
zieken: Bart de Jonge en aan de alt Ypie de Boer. Wij wensen hen sterkte!  
 
Collecteren 
In de eerste week van juni hebben we meegedaan met de collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Het mooie weer werkte mee aan een mooie opbrengst voor de koorkas. Na het 
inleveren van de bussen en het noemen van de opbrengst op woensdag 10 juni jl. bleek dat er nog 
een bus onder de leden was. Ook deze opbrengst is nog meegeteld waardoor we voor onze 
vereniging een bedrag van ruim € 400 op de bankrekening mochten ontvangen. Alle collectanten, en 
de organisatieoren Ietje Ringelberg en Baukje Molenberg bedanken wij voor hun inzet.  
 
 
 
Helpende handen 
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het 
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf voor 
vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
Even voorstellen! 
Onlangs verzocht Peter Kuiper mij om iets over mijzelf te schrijven in Nieuwsklanken bij wijze 
van  “Even voorstellen”. Niet echt overdreven voor zo’n groot koor. Ik ben dus Joop Rijsmus 
en sinds begin januari lid van Stella Maris met groot genoegen, hoewel ik met de Hohe 
Messe wel meteen het diepe inging.   
Inderdaad, music was mijn first love. Dat was bij een parochieel jongenskoor in Rotterdam in 
de kerk van Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans (jaja), welke niet meer bestaat. 
Hoogtepunt was ons optreden voor de KRO-radio in 1957 tijdens de plechtige nachtmis met 
Kerstmis. Toen ik een jaar of 15 werd hield het zingen op. 
Mijn tweede liefde (figuurlijk gesproken natuurlijk) werd schaatsen. Tot mijn 44e jaar heb vrij 
fanatiek ijshockey gespeeld, tot ik, zoals zoveel schaatsers, rugklachten kreeg. Toen heb ik 
teruggegrepen op mijn eerste liefde. Tot eind 2014 heb ik met veel plezier gezongen in het 
Etten-Leurs Mannenkoor en in het kamerkoor “Kamerbreed”, dat helaas ter ziele is gegaan 
wegens vertrek van één van de twee bassen naar België en ziekte van de andere. 
Vanaf 2008 woon ik in Almere en zing ik bij het Cantatekoor o.l.v. Han Siertsema. Vanaf 
december 2014 in Lelystad, toen werd Etten-Leur me echt een beetje te ver en heb ik mij 
aangemeld bij Stella Maris. Het ziet er dus naar uit dat music ook mijn laatste liefde gaat 
worden. 
 

Joop Rijsmus    

1 juli Berry van Elst 

19 augustus Jan Poortinga 

26 augustus Harry de Graaff 

2 september Klaas Lamminga 

9 september Paul van Noort 

16 september Joop Rijsmus  

23 september Chris van Oeveren 

30 september Floris Takkenberg 
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Wij feliciteren in de maanden juli, augustus en september: 
 

4 juli Wieneke Terberg-Oldhoff Sopraan 

8 juli Bart de Jonge Bas 

10 juli Martha van der Stoep Alt 

14 juli Greet Molenberg-Fuijkschot Alt 

14 juli Paul van Noort Bas 

22 juli Wil van Doorn-Bosker         Alt 

22 juli Ineke Vuuregge-Boone Sopraan 

25 juli Jaap Bijzet Bas 

29 juli Jan Poortinga Bas 

 

3 augustus José Werner-van Eden Alt 

8 augustus Liesbeth Hendriksen-Willekens Alt 

12 augustus Bram Smit Tenor 

16 augustus Dicky van Doodewaard sopraan 

18 augustus Harry de Graaff Bas 

22 augustus Jos Cornelissen Tenor 

31 augustus Atie Veldman-Struik              Alt 

 

2 september Thea Tadema Alt 

8 september Chris van Oeveren Tenor 

9 september Andrea Bakker-Gootjes Sopraan 

9 september Nico de Jong Tenor 

15 september Wilma van Loo-Olsman Alt 

17 september Susan Kruiger Sopraan 

20 september Klaas Lamminga Bas 

28 september Jan Tulner Tenor 

30 september Gerda Jonker Sopraan 

 
 

 
In het nummer van juni/juli 2015 van het KCZB Magazine “Vocaal” stonden o.a. de volgende 
interessante tips.  
 

 I.C. Productions: 
5-daagsse koorreis in het kader van het Internationaal Korenfestival Berlijn, 24 t/m 28 
oktober 2015. Keuze uit 6 projectkoren met bekende dirigenten. I.C. Productions. 
Postbus 655, 5000 AR Tilburg; tel. 013 – 5363921. www.koorprojecten.org 

 

 Zangdag met John Rutter:  
zaterdag 3 oktober 2015 in de Petrus en Pauluskerk in Soest. Helaas is deze dag 
volgeboekt, maar misschien is er nog plaats op de extra ingelaste dag op 4 oktober. 
Koren en individuele koorzangers kunnen intekenen voor een plaats. Voor meer 
informatie: www.paulsnoek.nl  
 

http://www.koorprojecten.org/
http://www.paulsnoek.nl/
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 Hofjesconcerten in Haarlem: 
tot en met zondag 5 juli vindt voor de achtste maal de Koorbiënnale plaats in Haarlem 
en Amsterdam. Op zondag 28 juni worden in verschillende hofjes in Haarlem 
openluchtconcerten gegeven van ongeveer een half uur. Informatie: 
www.koorbiennale.nl  

 
 
 

Belangrijke data 

 
 

 
 
 

Het bestuur wenst u een goede zomervakantie toe 
en ziet u graag weer op woensdag 19 augustus. 

 

Woensdag 1 juli  Laatste repetitie seizoen 2014-2015  

Donderdag 6 augustus Bestuursvergadering 

Woensdag 19 augustus  Eerste repetitie na de vakantie  

Zaterdag 31 oktober  Studiedag en open repetitie  

Donderdag 19 november  Generale repetitie Hohe Messe in het Anker  

Zaterdag 21 november  Concert Hohe Messe in de Agora  

Zaterdag 19 november 2016 Mozart concert in de Agora 

http://www.koorbiennale.nl/

