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Van de voorzitter, 

 
De concertkoorts begint weer op te lopen. Draaiboeken worden uit de kast gehaald. Er zijn afspraken 
gemaakt met de Agora over de technische faciliteiten. Uitnodigingen worden verzonden. Flyers en 
posters zijn besteld en moeten worden verspreid.  
Persberichten moeten gemaakt worden en we bekijken wat we moeten doen om die in de krant te 
krijgen. Kortom alles begint zo langzamerhand te draaien om 29 november. 
Daarnaast wordt op de repetities hard gewerkt aan een zo goed mogelijk resultaat. Muziek en tekst 
van de uit te voeren werken liggen niet direct gemakkelijk in de mond en in het gehoor. Het is 
daarom zaak de repetities trouw te bezoeken om het alles goed te laten beklijven en op de juiste 
manier te zingen en uit te spreken. Vooral bij dit concert is dat erg belangrijk. Niet voor niets is in ons 
huishoudelijk reglement opgenomen dat leden vanaf zes weken voor een concert minimaal 4x 
aanwezig moeten zijn en in ieder geval de laatste drie repetities. Ik wijs daar nog maar eens een keer 
op omdat deze regel bij elk concert weer de nodige problemen geeft. Voor dit concert is het eigenlijk 
vanaf nu alleen in hoogste uitzondering nog verantwoord om een repetitie te verzuimen. De datum 
van ons concert is al heel lang bekend zodat met vakanties en andere afspraken daar rekening mee 
gehouden kon worden. En dat geldt ook alvast voor de uitvoering van de Hohe Messe op 21 
november 2015. 
 
Jan Tulner  

 
Bericht van de penningmeester 

 
Wijziging bank  
In de jaarvergadering van 2014 heeft het bestuur gemeld dat op verzoek van het bestuur Berry van 
Elst onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden inzake het wisselen van bank. Het bestuur is, na 
dit onderzoek, tot de conclusie gekomen te willen overstappen naar een bank met een ideële 
grondslag. In april is gemeld dat de Triodos bank het beste aansluit maar dat de overstap wordt 
uitgesteld vanwege de bestuurswisselingen.  
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De afgelopen maanden is Tineke van der Veen bezig geweest met de werkzaamheden die bij de 
overstap naar een andere bank uitgevoerd moeten worden. De stand van zaken is op dit moment dat 
er een rekeningnummer voor COV Stella Maris is geopend bij de Triodos bank. De volgende stap is nu 
te kijken naar de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor het innen van de 
maandelijkse contributie.   
Graag willen we ingaande 1 januari 2015, wanneer de contributie wordt verhoogd, deze innen via de 
Triodos bank.  
 
Tineke van der Veen en Wilma van Loo 

 
Stella Maris op weg naar 29 november. 
 
Al driekwart jaar leven wij als koor in de invloedsfeer van Britten en Palmeri. Prachtige melodieën, 
schurende dissonanten, haast ondoenlijke ritmes, buitengewone bezetting, een scala van emoties, 
soms fluisterzacht, soms ffffff gezongen. Dit en nog veel meer herkennen we in de Misatango en de 
Saint Nicolas Cantata. Deze twee heel bijzondere werken vragen om een bijzondere uitvoering.  
Binnen het bestuur en ook daarbuiten is hierover gebrainstormd en nagedacht.  De Misatango moet 
een kleurrijk geheel worden. De partituren in sprekende Zuid-Amerikaanse kleuren; een achtergrond 
waarop kleuren kunnen worden geprojecteerd die de sfeer van de mis versterken. De Saint Nicolas 
Cantata over een heilige uit lang vervlogen tijden, die - als we de legenden mogen geloven - zeer 
begaan was met kinderen in nood. Deze heilige (van lang geleden) willen wij verbinden met mensen 
van nu die zich - vaak belangeloos - inzetten voor kinderen in nood. Daarom bieden wij War Child en 
Unicef de gelegenheid om in de Agora-foyer hun werk onder de aandacht te brengen van onze 
bezoekers en wellicht ook te collecteren. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om kinderen 
creatief bezig te laten zijn met dit thema. Als het lukt kan een aantal werkstukken worden getoond in 
de foyer van de Agora.   
Allemaal mooie ideeën om van ons concert iets bijzonders te maken. Achter de schermen is er al een 
begin gemaakt, maar het meeste werk moet nog gebeuren. Kunnen we op je rekenen als we een 
beroep op je doen?  
Jos Cornelissen     
 
Bestuursmededelingen 

 
We hebben met spijt afscheid moeten nemen van Pieternel Sybrandi. Haar echtgenoot schreef ons 
een brief waarvan we vinden dat die ook voor de leden bedoeld is. 
 
Geacht bestuur, 
Mijn vrouw heeft tot en met juli van dit jaar tot de meest enthousiaste leden van Stella Maris 
behoord, ook al was zij de laatste tijd het oudste lid.  
De tekst en de muziek van al hetgeen het koor ten gehore bracht was vaak onderwerp van onze 
gesprekken thuis. Het respect waarmee ik de verrichtingen van Stella Maris onder leiding van zijn 
zeer bekwame dirigent steeds heb gevolgd, straalde ook op haar af en ik liet haar duidelijk merken 
dat ik heel trots was op haar aandeel daarin. We waren dankbaar, dat haar leeftijd voor u geen reden 
was om haar te manen een toontje lager te gaan zingen.  
 
Hoe groot is nu in onze familie het verdriet en de weemoed, dat haar stem nooit meer in uw 
gelederen zal klinken. Een hersenbloeding maakte een wreed einde aan een prachtige periode van 
haar leven. We kunnen slechts hopen dat haar stem ooit weer in ons huis zal klinken. Daar zouden 
we al reuze blij mee zijn. 
 
De uitzonderlijk vele brieven en kaarten van u allen zijn voor ons treffend geweest, en tonen aan hoe 
intens zij met velen van u verbonden was. Wij zijn heel dankbaar voor uw aller meeleven en 
betrokkenheid op haar ziekte. 
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Door dit alles is de tijd gekomen dat zij noodgedwongen afscheid van u moet nemen. Helaas kan zij 
deze beslissing zelfs niet zelf nemen, omdat zij tot zoiets [althans voorlopig] niet meer in staat is, en 
moet ik het voor haar doen. 
 
Wij wensen u toe, dat Stella Maris zich nog lang op de hoogte die het koor nu heeft, zal kunnen 
blijven handhaven. Het ga u goed. 
 
Voor haar, 
C.P. Sybrandi. 
 
 
 
 
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. Let op heren als jullie vroeger beginnen 
moeten de stoelen ook eerder verzet worden 
 
  
 
Wij feliciteren in september 
 

9 oktober Hester Martendorp-Dekker Sopraan 

10 oktober Piet Veldman                            Bas 

12 oktober Anke van den Haspel - van Rheenen Alt 

14 oktober Helma Zijlstra-Westhoff Sopraan 

25 oktober Marga van Oeveren Alt 

 
 
 
Belangrijke data 
 

zaterdag 8 november  Studiedag en open repetitie 

Woensdag 26 november Generale repetitie in het Anker 

Zaterdag 29 november  Concert in Agora 

21-11-15 Concert Hohe Messe van Bach in Agora 
 
 
 
 
  

1 oktober Harry de Graaff 

8 oktober Henk Hoogland 

15 oktober Klaas Lamminga 

22 oktober Paul van Noort 

29 oktober Chris van Oeveren 

  


