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Nieuws van het eigen front
NIEUWJAARSCONCERT in 2018 MET KONINKLIJKE HARMONIE ORPHEUS.

Koninklijke Harmonie Orpheus, opgericht op 15 september 1864, kan terugkijken op een rijke en
succesvolle historie. Bij haar 90-jarig bestaan kreeg de harmonie het predicaat “koninklijk” vanwege
haar bijzondere diensten voor de stad Tilburg.
Op 14 januari 2018 zal Resurrexit te gast
zijn bij de Koninklijke Harmonie Orpheus.
Samen zullen zij het nieuwe jaar 2018
inluiden met een gezamenlijk concert.
Het bestuur van Resurrexit heeft zich met
de directie gebogen over deze samenwerking of Resurrexit als seniorenkoor
voldoende kan toevoegen aan hun
succes. Maar anderzijds schept deze
samenwerking misschien ook weer
nieuwe vooruitzichten voor de langere
termijn. Mochten wij meer details hebben
over dit nieuwjaarsconcert in 2018, dan
zullen wij u in onze volgende nieuwsbrief
daarvan op de hoogte brengen.
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Van de Redactie
U kunt uw ideeën, uw foto’s en andere wetenswaardig-heden opsturen
naar het emailadres: info@resurrexit.nl. Dit is de derde editie, de
volgende editie zal verschijnen Januari 2018. Aanleveren van uw kopij
vóór 1 dec.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 2017/2018

DATUM

Aanvang

Omschrijving

17-09-2017
24-09-2017
26-09-2017
13-10-2017
21-12-2017
24-12-2017

13.00u
11.00u

“Open dag Baselaer”
Zondagviering in de Petrus Donderskerk (O.V.)
Caeciliafeest
F.T..Z. 55+ senioren-dag, Tongerloplein 1, Udenhout
Kerstviering in woonzorgcentrum “Zonnehof” Tilburg
Kerstviering in dienstencentrum ‘Het Laar’

13.00
10.15u
16.00u

2018
14-01-2018

Buurtbühne: Nieuwjaarconcert op uitnodiging van K.H. Orpheus

Nog in planning voor 2018 en 2019
Kerst- of nieuwjaarsconcert.

In december 2018 zal er door Resurrexit wellicht weer een kerstconcert worden georganiseerd.
Het bestuur zal naarstig op zoek gaan maar een koor of muziekgezelschap en het bestuur zal
vervolgens overleg voeren met de andere partij om dit zo goed mogelijk in vorm te gieten.
In de latere edities zal meer bekend zijn van de plannen rondom kerst en nieuwjaar.

Passieconcert.

Nadat iedereen de kans heeft gehad om de presentatie te bekijken, zullen we u binnenkort
kunnen melden of dit passieconcert doorgang kan vinden.

Vanaf begin mei 2017 hebben we onze dirigent moeten missen bij
repetities en uitvoeringen in verband met een ernstige enkelbreuk.
Wij hebben dienten-gevolge bij de repetities een beroep kunnen
doen op ‘onze’ pianiste, Cia de Backer, die alles met verve heeft
opgevangen. Voor de uitvoeringen en generale repetitie(s) hebben
wij Arie Koorengevel bereid gevonden om tijdelijk de directie ter
hand te nemen, waarvoor onze speciale dank. Na de vakantie,
teruggekeerd op oude schreden, wensen wij Wil van Leijsen een
verder herstel toe.

Wil van Leijsen

Wil van Leijsen, teruggekeerd op oude schreden.

2017 - tot nu toe
Dodenherdenking 4 mei in Petrus Donderskerk.
Herdenken in vrijheid.

Zalige Petrus Donderskerk,
Enschotsestraat, Tilburg

De herdenking van 4 mei in de Petrus Donderskerk
was een prachtige dienst en de diaken Gerard Stevelink was vol lof en tevreden dat ook zoveel mensen
naar deze dodenherdenking waren gekomen en
tevreden over de goede samenwerking van de twee
koren. De dienst werd opgeluisterd door het parochiele dameskoor in samenwerking met leden van
Resurrexit en werd wegens ziekte van Wil van Leijsen
muzikaal geleid door Cia de Backer.

Na de viering in de kerk werd de herdenking voortgezet bij het René
Klessensmonument op het St. Willebrordplein, teken tegen oorlog en
geweld. René Klessens was tijdens WOII het jongste slachtoﬀer uit de
wijk Loven. Hij stierf op 3-11-1944, pas 5 jaar oud.

Mariakerk aan de Schans, Tilburg: 11 juni en 2 juli.

Arie Koorengevel

De lange afwezigheid van Wil van Leijsen in verband met zijn enkelbreuk noopte ons om een
vervanger te zoeken. Omdat Arie Koorengevel Resurrexit kende en het koor vóór de komst van Wil
van Leijsen enkele jaren onder zijn hoede heeft gehad, heeft Jan de Groot een
beroep op hem gedaan. Hij twijfelde geen moment en was blij het vertrouwen van Resurrexit te hebben gekregen. Zowel de liturgische zondagvieringen op 11 juni en 2 juli werden door hem geleid als ook het concert in het
kader van de Tilburgse Marathon.
Gemengd Koor Resurrexit wordt al sinds
2006 begeleid door Cia de Backer, die de
vereniging de afgelopen maanden zowel op
gebied van directie als muzikale begeleiding
tot ieders tevredenheid heeft ondersteund.
Zij bleek zelfs een goede steunpilaar voor
Arie Koorengevel.
Wij waren uitermate vereerd dat het pastoraat de loftrompet
uitstak voor de wijze waarop Resurrexit de diensten op 11/6 en 2/6
had opgeluisterd. En we kunnen met een gerust hart zeggen dat
Cia in het succes van Resurrexit een groot aandeel in heeft gehad.

Mariakerk aan de Schans, Tilburg

MUZIEKMARATHON
Muziek verbindt tijdens de Tilburgse Muziekmarathon!
GEMENGD KOOR RESURREXIT BESTAAT 45 JAAR.
Het 9e lustrum van Resurrexit heeft nog wat meer glans
gekregen tijdens het concert in wijkcentrum ‘De Baselaer’
ter gelegenheid van de ‘Tilburgse Muziekmarathon’ op 13
juni j.l. We hadden dit concert zodanig ingericht dat er niet
alleen ruimte bleef voor zang, maar ook voor dans en vooral
ruimte voor amateuristische kunstbeoefening. Eddy de
Jezus wist het publiek te boeien met zijn solo-optreden,
waarbij hij liederen uit de 50er , 60er en 70er jaren ten
gehore bracht. Enkele foto’s getuigen van deze met succes
afgeronde ‘Muziekmarathon’.

De Baselaer, wijkcentrum
aan de Hoefstraat te Tilburg

Het evenement is door de voormalige wethouder van Tilburg, Gon Mevis, de huidige directeur van
ContourdeTwern, ter tafel is gebracht en door Art-fact in samenwerking met ContourdeTwern in
2017 gerealiseerd en zal volgend jaar nog meer tot ieders verbeelding spreken. Resurrexit hoopt
dat zij volgend jaar weer mogen deelnemen aan dit evenement.

MUZIEKMARATHON
Muziek verbindt tijdens de Tilburgse Muziekmarathon!

HISTORIE 2001-2006

Door de sluiting van de kerk aan de Hoefstraat op1-1-2002 en dientengevolge het gemis aan
inkomsten uit de liturgische vieringen brak een periode aan van grote onzekerheid. Het toenmalig bestuur van de vereniging met Harrie Tausch als voorzitter, vond een nieuwe bron van inkomsten bij de zorgcentra met een nostalgisch programma, waardoor voor deze doelgroep ook in het
repertoire voorzien werd met voornamelijk Nederlandse en Duitse volksmuziek.
De zondagvieringen in de diverse parochies leden onder het teruglopende kerkbezoek. In de kerk
van het Heike mochten we jaarlijks nog ca. 6 zondagvieringen opluisteren. In de Vlaspit mochten
we vanaf 2003 als gastkoor jaarlijks twee zondagdiensten opluisteren. Oudere leden hebben hier
nog wrange gevoelens van overgehouden omdat de kerkgangers zich keer op keer afvroegen
waarom wij niet méér diensten mochten opluisteren.
Met de toezegging van ca. acht diensten per jaar ging een grote wens van de oudere koorleden
in vervulling die de (Latijnse) zondagvieringen met hun koormuziek nog altijd in hun hart meedragen. Zij uitten wel hun bedenkingen omtrent de invulling van de liederenkeuze binnen de
liturgie. Met de uitgeverijen van twee zondagsmisboekjes die wekelijks verschijnen (uitgave resp.
Gooi en Sticht en de Abdij v. Berne) is op instigatie van de Romeinse Congregatie voor de
Eredienst afgesproken dat zij alleen liederen in hun boekjes zouden opnemen die al op de lijst van
door de bisschoppen en door Rome goedgekeurde liederen voorkomen. Er komen geen liederen
van Oosterhuis voor.

HISTORIE 2001-2006
2004, Kerstconcert in ‘De Baselaer’.

Resurrexit in uniform tijdens het kerstconcert in 2004
dames: zwarte rok en witte blouse;
heren: zwart kostuum witte overhemd en stropdas

2006, Carnavalsmis in ‘Brabantse tooi’

In 2006 werd door Resurrexit in de Petrus Donderskerk de dienst
tijdens de Carnaval opgeluisterd. De aloude Brabantse dracht met
zwarte lange rok, muts en witte voorschoot (schort), blauwe
omslagdoek en zwarte schoenen werd weer uit de mottenballen
gehaald. Voor deze dienst was ook Maureen van Bavel uitgenodigd.

HISTORIE 2001-2006
2006 Tonpraoter Maureen van Bavel

Maureen van Bavel

Maureen was alom bekend als ‘tonpraoter’ en wist op voortreﬀelijke
manier het publiek te vermaken Het is niet bij een keer gebleven dat we
Maureen uitgenodigd hadden. Zij gebruikte de actualiteit van alle dag
en wist telkens weer de luisteraars te boeien met haar Tilburgs geleuter.
En of het nou ging om een rollator, de problemen in de zorg, of om de
gewone man op straat, ze had altijd een passend verhaal klaar en kon de
mensen de slappe lach bezorgen en zoals ze zelf zegt:
«Lachen is supergezond, je maakt er gelukshormonen mee aan. Kleine
kinderen lachen honderden keren per dag, een volwassene grimast
maar 15 keer per dag! Triest toch? Daarom verzorg ik ook lachmeditaties: dan gaan we met opzet de slappe lach oproepen! Wel zelf uw incontinentiemateriaal meenemen! »

2006, Het reisje naar Schin op Geul

Gerard Stalpers en Bep de
Bruijn: een gewaarschuwd
man telt voor twee!

Op de knieën voor
“Het eerste meisje van
de zangvereniging”

Juni 2006, het afscheid van Cor Joore als dirigent.
Met de schitterende reis naar Schin op Geul nog achter ons, werd in
wijkcentrum ‘De Baselaer’ afscheid genomen van Cor Joore. Vierendertig jaar had Cor Joore aan het roer gestaan en de vereniging naar
grote hoogten geleid. Resurrexit heeft zijn lange bestaan te danken
aan de saamhorigheid binnen de eigen gelederen. Ondanks de dieptepunten waaraan ook Resurrexit niet ontkwam, zijn de hoogtepunten in de herinnering van de oud-leden blijven hangen. Het grootste
dieptepunt was het vertrek van deze dirigent, vroeger pater in de orde
van de OSFS en pastor van het Groeseind. Hij vond zijn geluk bij
Lizette Remmers-de Jager die evenals, Jeanne Klarenbeek en José
Santegoets en de heren Jan van Baest en Gerard Verhoeven (pianist)
vaak een solistenrol vervulden bij concerten van Resurrexit.
Op de melodie van : “Mijn eerste” met eigen gemaakte tekst, werd
afscheid genomen van deze gewaardeerde muzikaal leider. Er werden hem twee fotoboeken overhandigd: een, waarin in het kort de historie van Resurrexit in beeld werd gebracht, een tweede
boek waarin Jan de Groot zijn persoonlijke ervaringen op het seminarie in Tilburg met Cor Joore, als
pater maar vooral als warmhartig persoon, met hem wilde delen.

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.

IN MEMORIAM
John Oude Wansink is op 1-12-2007 lid geworden van Gemengd Koor Resurrexit. Zijn vrouw José
Wollerich-Snelders werd drie jaar later (1-10-2010) lid van Resurrexit. Hij is nog een paar jaar
bestuurslid/secretaris geweest van het koor. Beiden hebben in 2012 nog het 40-jarig jubileum mee
gevierd. Daarna hebben beiden hun lidmaatschap bij Resurrexit wegens gezondheidsredenen opgezegd.
Nies van Berkel, de echtgenoot van Gusta van Berkel, is langdurig ziek geweest. Hij overleed op de dag dat
zijn broer werd gecremeerd. Hij heeft nog juist afscheid van hem kunnen nemen.
Ook is ons het droevige bericht ter ore gekomen, dat de kleinzoon van Annie van Nunen op 25-jarige
leeftijd is overleden.
Wij wensen allen, familie, nabestaanden en vrienden, veel sterkte toe.

† 26-7-2017, John Oude Wansink

† 5-8-2017, Nies van Berkel,
echtgenoot van Gusta van Berkelvan de Sande

