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De aanzet tot dit nieuwsbulletin
De digitale wereld maakt het mogelijk om mensen eerder en sneller te bereiken en blijkt soms erg
handig nu ook steeds meer ouderen vertrouwd raken met het internet. Met deze eerste nieuwsbrief van Gemengd Koor Resurrexit, een seniorenkoor dat in 2017 vijfenveertig jaar bestaat, willen
wij u nog meer betrekken bij wat wij als zangvereniging voor de parochie, voor de wijk en voor
Tilburg e.o. doen.
U kunt ons daarbij actief steunen als donateur, als lid van het koor of als bezoeker van onze concerten. Maar ook blijkt dat onze sprekende posters en flyers altijd veel bekijks hebben gehad.
In deze editie vindt u de kennismaking met het koor. Het koor wordt geleid door voorzitter Jan
Kapitein, die de wens zal uitspreken dat deze nieuwsbrief meer bekendheid zal geven aan het
imago van dit seniorenkoor.

IN DIT NUMMER

VAN DE VOORZITTER
Hallo, lezers en lezeressen van dit 1ste
Nieuwsbulletin van ons Seniorenkoor
Resurrexit.
Mag ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Jan Kapitein ben 72 jaar,
voorzitter en zing de baspartij (althans
dat probeer ik). Ook mijn echtgenote
Willie zingt in ons koor en we houden
onze repetities op de dinsdagmiddag
van 13.45 tot 16.00 uur, in wijkcentrum
de Baselaer in de Hoefstraat, natuurlijk
met een gezellige pauze.
We treden op in verpleeg- en verzorgingshuizen met een nostalgisch
programma. tot groot genoegen van de bewoners en onze leden.
Jan Kapitein - voorzitter

Ook verzorgen we nog enkele liturgische vieringen in kerken in
onze stad.
Eens per jaar organiseren we een Kerstconcert en ook op 12 maart
a.s. zijn we weer te beluisteren bij een Buurtbühne optreden. U
raadt het al, ook wij zitten verlegen om aanvulling van ons koor.
Dus kom eens luisteren. U bent van harte welkom.
Een muzikale groet en weet dat U van Harte welkom bent.
Jan Kapitein
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Van de Redactie

U kunt uw ideeën, uw foto’s en
andere wetenswaardigheden opsturen naar het emailadres:
info@resurrexit.nl. Dit is de eerste
editie, de volgende editie zal
verschijnen medio mei. Aanleveren
van uw kopij vóór 1 mei 2017.
Geef duidelijk uw bestandsnamen
weer. Kopij aanleveren in formaat
.doc of .pdf Kopij afbeeldingen in
formaat .pdf of .jpg
Wij hopen dat we met uw bijdrage
dit nieuwsbulletin levend kunnen
houden.
Redactieleden: Hans van Gils
(opmaak) en Jan de Groot (secr.)

ACTIVITEITEN 2017

DATUM

Aanvang

Omschrijving

04-01-2017
02-02-2017
26-02-2017
12-03-2017
02-04-2017
13-04-2017
mei/juni 2017
11-06-2017
02-07-2017
Oktober 2017
21-12-2017
24-12-2017

19.00u
14.30u
11.00u
14.30u
10.30u
10.15u

Nieuwjaarsconcert zorgcentrum Eikendonk, Waalwijk
Nostalgisch concert woonzorgcentrum ‘De Reyshoeve
Carnavalsmis Petrus Donderskerk
Buurtbühne in ‘De Heyhoef met Heyhoefkoor i.s.m. Resurrexit
Zondag H. Mis Mariakerk H/Q
Witte Donderdagviering in woonzorgcentrum “Zonnehof” Tilburg
Deelname aan muziekmarathon Tilburg (onder voorbehoud)
Zondag H. Mis Mariakerk H/Q
Zondag H. Mis Mariakerk H/Q
FTZ– 50+ seniorendag (Organisatie F.T.Z.)
Kerstviering in woonzorgcentrum “Zonnehof” Tilburg
Kerstmis in ‘Het Laar’

10.30u
10.30u
10.15u
16.00u

“Een vriend is iemand die het lied van je hart kent
en het opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent.”
Op 13 april 2017 is Gemengd Koor Resurrexit uitgenodigd om de Witte Donderdagviering in
woonzorgcentrum ‘Zonnehof’ op te luisteren. De viering vangt aan om 10.15u.
In 2016 hebben we het genoegen gehad om deze viering samen met een paar leden van “De
Koraal” te mogen verzorgen, omdat deze vereniging, opgericht op 14-11-1883, in 2016 is gestopt.
Het ledental van ‘De Koraal’ was dermate
teruggelopen dat de kwaliteit van zingen
niet meer te handhaven viel en er was geen
kijk op nieuwe aanwas. Het grootste gevaar
van diverse verenigingen schuilt in het feit
dat er te weinig aanwas is, ondanks de vaak
grote inspanningen die verenigingen doen
om jongere koorleden te werven. Ook de
samenvoeging van de parochies is soms een
genadeslag voor koren die de inkomsten uit
liturgische
vieringen
dientengevolge
moeten missen. Ook de hoge leeftijd van
koorleden, vooral bij seniorenkoren, baart
menig bestuurslid grote zorgen.

TERUGBLIK OP 2016

14/10: 55+ Korendag
De Schalm Berkel Enschot

24/12 Kerstviering in Zorgcentrum ‘t Laar Tilburg

24/3 Witte Donderdagviering
Zorgcentrum Zonnehof Tilburg

26/3 Paaswake
Petrus Donderskerk Tilburg

Concert Antoniushof, Waalwijk

CONCERT MET EEN THEMA
(Kerstconcert 13 december 2016)
Gedicht

Een uitgestoken hand
De een heeft een stoel nodig, de ander een rollator
Voor sommigen is het langdurig staan nu een bezwaar.
De een is wat verkouden, de ander is nog wat schor.
Maar ‘het zingen’ schept ‘n band, men is er voor elkaar.
Persoonlijk heb ik gemerkt wat het is om bij een koor te zijn.
Eens heb je elkaar nodig, het sociaal contact is zo belangrijk.
De uitgestoken hand van die ander, die er voor je wilt zijn.
Je voelt gewoon de warmte van die ander, die is zo hartelijk.
De ouderdom heeft zijn charme, maar ook zijn gebreken.
Toch wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Maar gaat het niet meer en is dat onomstotelijk gebleken,
dan ben je aangewezen op de thuiszorg of andere personen.
Gewoon naar ‘n gezellige repetitie, ‘n uitvoering of concert,
Het breekt de sleur, je bent er even uit en je blijft ook actief.
Of gewoon naar de kerstmarkt met glühwein of ‘n kop snert.
Sluit je aan bij dit seniorenkoor, dat is pas een goed initiatief.
Het koor zingt over Maria die op zoek is naar ‘n onderkomen,
immers het zal niet lang meer duren voordat zij gaat bevallen.
Het koor laat de engelenzang horen, laat ‘t Kind maar komen
De geboorte is op handen in een van de ver afgelegen stallen.
Hopelijk blijven de klanken na het concert nog wat nagalmen
en wellicht gaat u toch met een tevreden gevoel naar buiten.
Misschien reist u nu wel af naar een land met statige palmen,
wij wensen u ’n fijne kerst en tracht het jaar goed af te sluiten.
Jan de Groot.

2017 TOT NU TOE
NIEUWJAARSCONCERT

IN WOONZORGCENTRUM EIKENDONK, WAALWIJK
Na een korte generale repetitie op de eerste dinsdag van 2017 werd een toast uitgebracht op het
nieuwe jaar .
Er waren nog een aantal zieken onder de leden,
die niet konden genieten van de hapjes en drankjes, die het personeel van de Baselaer hadden klaargemaakt.

NOSTALGISCH CONCERT

IN ZORGCENTRUM “DE REYSHOEVE”

Op 2 februari vond een nostalgisch
concert plaats in Zorgcentrum de ‘Reyshoeve’ aan de Gendringenlaan te
Tilburg.
Het concert bevatte met name liederen, die redelijk goed bekend waren bij
de bewoners. Gemengd Koor Resurrexit
verzorgde deze nostalgische middag met een ‘goed in het gehoor liggend’ programma.

CARNAVALSVIERING
Op zondag 26 februari zal Gemengd Koor Resurrexit de
carnavalsviering verzorgen in de ‘Petrus Donderskerk’,
Enschotsestraat 124 in Tilburg, De traditionele viering zal
aanvangen om 11.00u.

BUURTBÜHNE in “De Heyhoef”
12-03-2017 met Heyhoefkoor i.s.m. Gemengd Koor
Resurrexit. Aanvang 14.30 uur

HISTORIE
Het ontstaan van Gemengd Koor Resurrexit.
Even een kort stukje over het ontstaan van Gemengd Koor
Resurrexit, dat plaats vond in 1972 toen de kerkkoren van
parochie Groeseind/Loven en parochie Hoefstraat samengevoegd werden. De naam is ontleend aan het Latijnse Resurrexit, dat opstanding betekent en door een klooster-non uit
eigen gelederen, woonachtig in het klooster van Groeseind is
bedacht.
Een vooruitziende blik van de toenmalige voorzitter Harrie
Tausch (erelid) heeft geleid tot de oprichting van Resurrexit,
dat niet alleen kerkdiensten wilde opluisteren maar ook in
zorgcentra wilde optreden en tevens concerten voor het
Tilburgse publiek wilde houden, zodat men onafhankelijk van
de parochies kon opereren. Men vreesde toen al dat ook
binnen niet al te lange tijd ook de kerk van de Hoefstraat gesloten zou worden, wat op 1-1-2002 gebeurde.

1981 : Koffieconcert “Postelse Hoeve”

Uit de samengevoegde kerkkoren van Groeseind, Loven,
Besterd en Hoefstraat, samen groot 80 leden o.l.v. Cor Joore,
ontstond Resurrexit . Cor Joore bleef dirigent van Resurrexit tot
2006. Cantiqua werd het oﬃciële parochiekoor.

1981 : Koffieconcert “Postelse Hoeve”

1975: Uitvoering in Kerk St. Antonius, Hoefstraat, Tilburg

1976: Uitvoering in ‘Het Molentje’, Tilburg

JUBILEUM • BEDANKT • BESTUUR
HULDIGING T.G.V. 25 JAAR LIDMAATSCHAP
Tijdens het kerstconcert werd de gelegenheid te baat genomen om ons bestuurslid, Nel de Swart,
te huldigen. Door de heer Heijmans werd namens de REBO de oorkonde overhandigd en de zilveren
speld opgedaan. Zoals hijzelf zei: “ik ben de eerste die het mag
doen en tevens de laatste, omdat de Regionale Bond Van Ouderenkoren per 1-1– 2017 opgaat in de landelijke bond (LOVOK)”.

Huldiging Nel de Swart door Joop Heijmans namens
de Regionale bond van Ouderenkoren (REBO)

Nel de Swart ontvangt de zilveren speld
en neemt oorkonde in ontvangst.

BEDANKJE
Persoonlijk willen wij iedereen bedanken, die mij en mijn echtgenote hebben geholpen in de
moeilijke tijd, die deels achter ons ligt, maar die we niet uit ons geheugen gewist zullen krijgen.
Wij hebben ervaren wat een uitgestoken hand betekent en zijn jullie allen dankbaar voor de wijze
waarop ieder van de leden en oud-leden ons tegemoet getreden is. Wij gaan uitkijken naar een
nieuw jaar dat voor ons ligt, dat hopelijk meer geluk brengt. Bedankt voor jullie daadwerkelijke
hulp en medeleven.
Jan en Els de Groot

HET BESTUUR
Bestuur
Jan Kapitein
Ans Jansen-van Spaandonck
Jan de Groot
Nel de Swart
Toos van der Linden

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Telefoon
013 4550529
013 5425554
06 83699026
013 5332240
013 4554390

Email
kapitein.j@ziggo.nl
jansenvanspaandonk@ziggo.nl
info@resurrexit.nl
p.deswart@home.nl
katharinavdl@home.nl

Overige vermeldingen
Locatie repetitie:
Website Resurrexit
Email

Wijkcentrum ‘De Baselaer’, Hoefstraat 175, 5014 NK, Tilburg
http://www.resurrexit.nl
Info@resurrexit.nl

VAN HARTE AANBEVOLEN !

e

15 JUBILEUM
CENAKELCONCERT
VAN EN DOOR
WIL VAN LEIJSEN
BARITON

“Muzikaal feestmenu
met luchtige operaaria’s en duetten”
ZONDAG 19 MAART 2017
CENAKEL 1, TILBURG
AANVANG 12.30 UUR
M.M.V. NANCY VERSCHUUREN SOPRAAN
JOEP MEIJER AAN DE VLEUGEL
Kaarten € 12,00 p.p. in het “Cenakel” voor aanvang van het
concert.
In de voorverkoop € 10,00 p.p. te bestellen onder tel.nr.
013-5445455 of via contact op de website: www.wilvanleijsen.nl
Kinderen tot 14 jaar € 5,00 p.p.
De koffie staat klaar om 12.00 uur.
Parkeren op het transferium voorbij het Bastion Hotel.

Gemengd Koor Resurrexit, Kerstconcert december 2016

RESURREXIT ZOEKT ENTHOUSIASTE LEDEN

Gemengd Koor Resurrexit is een seniorenkoor van ca. 30 leden en bestaat in
2017 vijfenveertig jaar; zij staat sinds 2013 onder de bezielende leiding van Wil
van Leijsen en wordt al sinds 2006 aan de piano en orgel begeleid door Cia de
Backer-van Venrooij. De repetities vinden plaats op dinsdagmiddag van 14.00u
tot 16.00u in wijkcentrum ‘De Baselaer’, Hoefstraat 175, 5014 NT in Tilburg.

Nostalgie
Resurrexit neemt u graag mee naar vervlogen tijden met historische, muzikale
klanken van Nederlandse bodem, maar laat u ook kennismaken met prachtige
klassieke liederen en muziek uit film en musical. Wij zijn te vinden op de
Tilburgse podia en in de wijkcentra van Contour de Twern. Ook is Resurrexit
regelmatig te gast in de zorgcentra in Tilburg e.o., zeker in de kersttijd.

Religie
Zij verzorgt als gastkoor bovendien een aantal erediensten voor een aantal
parochies uit Tilburg waaronder: ‘De Goede Herder’ (Heike) en ‘Petrus Donders’
(Vlaspit) en de parochie Heikant-Quirijnstok (Mariakerk aan de Schans).
Dus eigenlijk hoeft u nu niet meer te twijfelen. Word lid! Elke leeftijd heeft zijn
charme, zelfs het ouder worden.
Voor nadere informatie kunt u onze website http://www.resurrexit.nl bezoeken
of u kunt ons bereiken via emailadres: info@resurrexit.nl
U kunt ook even bellen naar onze voorzitter Jan Kapitein tel. 013 4550529 of
naar het secretariaat 06 83699026.

