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Even stilstaan in 2020 voor alle betrokkenen.  

Zoals in de vorige aflevering (7) is vermeld, zijn 
we het jaar 2020 ingegaan met het verlies van 
twee leden: Riki van Bavel-van Krey (93) en 
Mieke Voeten-Verschuuren (81)  en twee 
partners van leden:  Harrie Cools (81), echt-
genoot van ons gewaardeerd lid Maria Cools 
en bij het ter perse gaan van afl. 7 kon ik nog 
juist het overlijden van Hans van Gils (69), 
echtgenoot van ons gewaardeerd  lid Lucie van 
Gils, melden. Namens de redactie wensen wij 
hen veel sterkte om het verlies te dragen. 

Met de Carnavalsmis op 23-2-2020 achter de 
rug, werden we geconfronteerd met de uit-
braak van het Coronavirus, dat erg veel oude-
ren het leven heeft gekost. Covid19 heeft een 
verschrikkelijke impact gehad op de patiënten 
en hun naaste(n).  Ook in de zorgcentra heeft 
Covid19 vreselijk huis gehouden en daar zijn 
veel slachtoffers geteld, zowel onder de 
verpleging als onder de bewoners. 

Het bestuur neemt geen risico’s als het gaat 
om de  gezondheid van de leden en is voort-
durend in overleg met de bonden en artistieke 
leiding en tracht te voorkomen dat er ook in 
verenigingskring besmettingen voorkomen.  
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VAN DE REDACTIE. 

U kunt uw ideeën, uw foto’s en andere 
wetenswaardigheden, opsturen naar het 
email-adres: info@resuirrexit.nl  
 
Dit is de 8e editie. De volgende editie zal   
verschijnen in 2021. Kopij aanleveren in 
word of pdf-formaat (.doc of .pdf), 
afbeeldingen en foto’s in .jpg of .pdf; 
aanleveren vóór 1-3-2021.  
 
Uw bijdrage is erg welkom. 
Redactie: Jan de Groot. 

   8  December 
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Woord van de voorzitter. 

Geachte Leden, 
 
Hopelijk bereikt deze Nieuwsbrief jullie allemaal in goede gezondheid. 
 
Met ondergetekende en de rest van het bestuur gaat het goed. 
Wat hebben we toch een klote jaar achter de rug. 
Twee golven Corona waardoor we alle concerten hebben moeten afzeggen en 
zo goed als zeker ook geen Kerstviering mogen verzorgen. 
 
Ook het overlijden van Hans van Gils heeft veel teweeg gebracht. Enkele leden 
van ons koor en Maria Cools hebben zich enorm ingespannen voor Lucy en 
daar zijn we hen erg dankbaar voor. Het gaat nu een stuk beter met haar. 
 
Wij, het bestuur, hebben besloten geen gedeelde repetities meer te houden 
aangezien veel leden daar moeite mee hebben. Als we als koor weer mogen 
beginnen gaan we aan de gang met het hele koor in een dubbele zaal. U hoort 
hier zo snel mogelijk over als het weer toegestaan is. 
 

 
Het Kerstdiner kunnen we HELAAS niet door laten gaan aangezien de 
horecagelegenheden het niet aandurven nog losstaand van of het weer mag 
van de overheid. We zullen U verrassen met een andere nuttige attentie.  
 
 
 
 
 

 
Tot slot iets over de contributie. 
 
Als er in Jan. 2021 nog geen zicht is op hervatting van onze activiteiten zal het bestuur i.o.m. 
jullie als leden, nieuwe afspraken maken m.b.t de hoogte voor 2021. 
 
Wij, het bestuur, wensen jullie een gezonde kerst en oud en nieuwviering toe en hopen jullie zo 
snel mogelijk weer te ontmoeten. 
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar, 
 
Namens het bestuur, 
Jan Kapitein  
Voorzitter 
 

 

 

 

Jan Kapitein (voorz.) 

 

Nieuws van het eigen front. 
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Meedoenregeling. 

De meedoen-regeling van de gemeente is al een keer aan de orde geweest. Nu meer mensen een beroep 
willen doen, zal Jan de Groot kijken in hoeverre de inschrijving van Resurrexit door de gemeente 
doorgevoerd kan worden. De inschrijving in het ondernemingsregister vindt pas plaats als de eerste 
inschrijving heeft plaatsgevonden. Kijk even naar de voorwaarden.  
Ga eventueel hulp aanvragen bij het invullen van het formulier. 

Hulp bij het aanvragen 

Voor hulp bij het aanvragen van de Meedoenregeling kunt u zonder afspraak naar het spreekuur van 
de Formulierenhulp Dichtbij. Dat kan zelfs ook in de Baselaer of elk wijkcentrum dat bij ContourdeTwern is 
aangesloten. voor de Baselaer kunt u een afspraak maken met biljanadeboer@contourdetwern.nl 

Voorwaarden Meedoenregeling 
• U woont in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout. 
• U heeft (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 130% van het minimum. 
• U heeft (samen) niet meer vermogen dan toegestaan (bijvoorbeeld een auto of spaargeld). 
• U volgt geen voltijd/deeltijd MBO, HBO of studie aan de Universiteit. Voor niet-studerende 

gezinsleden kunt u de regeling wel aanvragen. 
 

Openingstijden Formulierenhulp 
Een keer per week is er spreekuur in het wijkcentrum. U kunt zonder afspraak langskomen. Neem wel alle 
papieren mee die nodig zijn voor het volledig invullen van het formulier. Kunt u niet naar een wijkcentrum 
komen, dan komt de Formulierenhulp bij u thuis. Bel voor een afspraak 013 549 86 46 
 
Voor de Baselaer kunt u contact opnemen met (email) biljanadeboer@contourdetwern.nl  
 

Inkomensafhankelijk:  

Wanneer is mijn inkomen onder 140% van het sociaal minimum? 

Leefvorm 
maximaal maandinkomen 
excl. vakantietoeslag 

maximaal maandinkomen 
incl. vakantietoeslag 

• U bent alleenstaande van 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

€ 1.408,51  € 1.482,64 

• U bent alleenstaande ouder van 21 
jaar tot pensioenleeftijd 

€ 1.408,51   € 1.482,64 

• U bent gehuwd of samenwonend van 
21 jaar tot pensioenleeftijd 

€ 2.012,16 € 2.118,06 

• U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.575,07  € 1.657,96 

• U bent gehuwd of samenwonend en 
gepensioneerd 

€ 2.137,15 € 2.249,63 

 
Laat u informeren en komt u in aanmerking, neem dan contact op met het secretariaat van uw 

aanbieder. 

Nieuws van het eigen front. 
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 Voornaamste punten uit de Algemene ledenvergadering d.d. 7-7-2020. 

 

Bij de opening door de voorzitter werd 1 minuut stilte gehouden voor de overleden dierbaren 

van Resurrexit en met name de leden die in 2019 en 2020 eerder al op de eerste pagina van deze 

nieuwsbrief zijn genoemd.  

Na het tekenen van de presentielijst, de goedkeuring van de 

notulen van de vorige A.L.V. d.d. 2019 en het verslag van de 

secretaris over de gebeurtenissen van het jaar 2019 werden een 

aantal mensen verblijd met een bloemetje voor bewezen diensten. 

Willie Kapitein kreeg bloemen uitgereikt omdat zij de gastvrouw 

was tijdens de bestuursvergaderingen die aan huize van de familie 

Kapitein werden gehouden. De bestuursleden werden altijd 

hartelijk ontvangen met koffie en thee en een verwen-traktatie.  

Ook hebben twee bestuursleden zich bereid verklaard om zich niet herkiesbaar te stellen, omdat 

het bestuur te groot was ten opzichte van het aantal leden; zij werden wegens hun verdienste 

als bestuurslid in de bloemetjes gezet.. Beiden hebben wel aangegeven lid te blijven van 

Resurrexit.  

Nel de Swart is sinds 1991 al lid van Resurrexit en heeft een langdurige status als 
bestuurder en bibliothecaris van Resurrexit op haar naam staan. Zij heeft zich niet 
voor een volgende termijn herkiesbaar gesteld.  Zij blijft haar taak als bibliothecaris 
vervullen. 

 

 

Toos van der Linden is sedert 2014 lid van Resurrexit en heeft niet geschroomd om   

 zich aan te melden aks bestuurder van Resurrexit  toen vanuit het zittende   

 bestuur een oproep was gedaan. Ook Toos zich niet voor een volgende termijn 

herkiesbaar gesteld, waardoor het aantal bestuursleden tot vier gereduceerd is. 

 

Ten aanzien van het financieel verslag verduidelijkte de penningmeester dat de inkomsten 

verder teruggelopen zijn door het verlies aan leden wegens overlijden en opname in een 

verpleegtehuis. En het baart het bestuur zorgen dat de aanwas minimaal is en stokt.  

Behalve het verlies aan ledencontributie waren er ook minder inkomsten aan  H. Missen 

(religieuze kerkdiensten).  

Omdat het dameskoor in de parochie de Z. Petrus Donders is gestopt vanwege een te kleine 

bezetting, hebben drie leden daarvan de overstap naar Resurrexit gemaakt. Zij hebben met alle 

beperkingen van het Coronavirus te maken die ook Resurrexit te beurt vallen, hetgeen betekent 

dat de repetities niet (altijd) kunnen doorgaan en dientengevolge de saamhorigheid onder druk 

staat wanneer de beperkingen erg lang gaan duren.  

 

 

 

~ Nieuws van het eigen front~ 
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De penningmeester heeft in haar functie  bij de Petrus Dondersparochie  gedaan gekregen dat 

Resurrexit de 4e zondag van de maand de liturgische kerkdienst mag opluisteren en daarbij de 

kortere avonddiensten:  a) 4-Mei-viering; b) Witte Donderdag; c} Allerzielen en d) Aswoensdag. 

 

Na een korte pauze werden er de consumpties op een wagen aangedragen  met de benodigde 

kop en schotel en glazen. Ook beide zalen waren in gebruik om de afstand van 1,5 meter te 

handhaven. Ook hadden we om twee microfoons gevraagd.  Alles verliep naar wens ondanks de 

beperkingen. Als bestuur waren we al blij dat we deze vergadering konden houden 

 

40-jarig jubileum van Corrie van der Putten. 

 

Ook het veertig jarig jubileum van Corrie van der Putten kon niet met 

een “Lang zal ze leven” worden ingeluid. We mocht niet gekust 

worden, geen handen geschud. De voorzitter sprak zijn bewondering 

uit voor de wijze dat Corrie ondanks haar handicap de vereniging al 40 

jaar trouw is gebleven. We hadden het graag anders geild maar Corona 

bleef haar tol eisen, waardoor de evenementenbranche hard getroffen 

werd en daarmee ook de horeca, de sportverenigingen en de kerken. 

Voor onze vereniging betekent dat alle lopende verplichtingen vanaf 

maart 2020 zijn verzet naar 2021, dan wel zijn gecanceld. De voorzitter 

bedankte haar voor haar trouw aan de vereniging 

   

Corrie van der Putten, op 1-7-1980 lid geworden van Gemengd Koor Resurrexit, werd  geëerd 

met een gouden speld en een oorkonde van de LOVOK (Landelijke Ouderenbond Voor  

OuderenKoren).   

 

Activiteiten rondom het gouden jubileum in 2022.        

 

Er is een oproep gedaan aan de commissie om de jubileum-dag op te sieren met activiteiten. 

Heb je een suggestie, ventileer die dan aan de commissie. 

 

Nieuwe leden. 

 

We mogen voor het eerst Frans Mutsaers als nieuw lid welkom heten. Hij is aanwezig op de 

A.L.V. en heeft reeds aansluiting gevonden bij de bassen.  

 

Nieuws van het eigen front. 
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Passiespel met beeld -geluid - en  gedichten. 

Ik ben altijd aan het pionieren en kreeg een idee om een presentatie te maken met  beelden van 
passie-schilderijen van bekende meesters uit de 16e-17e en 18e eeuw, begeleid met eigen 
gedichten en vorm gegeven met passiemuziek. De muziek kan van eigen opnames zijn of van 
andere koren of componisten. Ik vond het leuk werk om te doen maar het kost je enorm veel tijd 
om het zodanig in een jasje te gieten dat het koor er mee aan de slag kan. De bijgaande muziek is 
voorzien van de teksten, welke ook opgenomen zijn in een programma, mocht dat ooit van 
toepassing komen.  

Ik heb het de leden van de vereniging laten zien en in het begin stond het bestuur er wat afwijzend 
tegenover, omdat er in die tijd al zoveel passieconcerten zijn, maar de verscheidenheid sprak de 
mensen wel aan. Ik had eigenlijk wel op meer enthousiaste toeschouwers gerekend bij de 
presentatie.  Ik had er juist erg veel materiaal ingestopt uit het repertoire dat min of meer bekend 
was bij de leden die al lang bij de club waren, echter minder bij de leden die zich later als lid 
aangemeld hadden.  

Ik heb groen licht gekregen om dat compleet uit te werken. Echter door de vele verplichtingen van 
het koor werd dat steeds verder naar achteren geschoven. Daar kwam bij dat Resurrexit in een 
paar jaar tijd vele mensen verloor aan overlijden, ziekte en verhuizing nar verpleegtehuis. Eind 
2019 en begin 2020 zelfs vier leden en twee partners van leden wegens overlijden. Daardoor 
kwam het er niet meer van en is het in een vergetel-hoek geraakt.    

Ik heb nog een koor proberen te zoeken dat ongeveer eenzelfde repertoire bezigde als Resurrexit 
waarmee we samen zouden concerteren; ik vond een koor dat elk jaar een passie- en kerstconcert 
organiseerde maar ik heb met de organisator van de concerten nog geen gesprek kunnen 
aanknopen omdat zij te druk waren met hun eigen concerten en de viering van hun jubileum.   
 

Ik zou het jammer vinden als het niet uitgevoerd kan worden. Echter je kunt geen ijzer met 
handen breken.  En ik vrees dat Corona nog meer kapot maakt dan ons lief is. De evenementen-
sector, koren en ensembles, harmonieën en sportverenigingen en de horeca zijn onevenredig hard 
getroffen en dan heb ik het niet eens over de financiële zaak, maar over het bestaansrecht van al 
die verenigingen, waarbij het ledenaantal verschrikkelijk is teruggelopen door alle ellende in 2020.  
 

Blijf gezond. 

 

Jan de Groot. 

 

 

 

Projecten 
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ACTIVITEITEN/ AGENDA 2020 

2020 2021 

Datum Aanvang Omschrijving 

23-02-2020 11.00 u Carnavalsmis in Petrus Donderskerk,   

 
17-03-2020 14.30 u Nostalgisch concert in de Eikelaar, Udenhout 

09-04-2020 10.15u Paasviering woonzorgcentrum Zonnehof 

12-05-2020 14.45u De Clossenborch, Papenstraat 78, Hilvarenbeek 

07-07-2020 14.00u Uitgestelde A.L.V. van 24-3-2020   

  Zomervakantie vanaf 11 juli tot 23 augustus  

29-10-2020 10.15u Herdenkingsdienst woonzorgcentrum Zonnehof 9.50u 

17-12-2020 10.15u Kerstviering woonzorgcentrum Zonnehof  

18 / 20 dec. 

 

Planning Kerstconcert in de Baselaer  

 

Concerten, liturgische diensten en overige evenementen.  

Wegens de uitbraak van het Corona-virus (Covid19) was het voor ons koor niet mogelijk de liturgische 

diensten in zorgcentrum Zonnehof, waaronder de Paasviering, en herdenkingsdienst op te luisteren. En 

zoals het zich laat aanzien zal ook de kerstviering geen doorgang vinden. Ook de religieuze diensten in 

de Petrus Donderskerk en in de Mariakerk (Tilburg Noord) hebben geen doorgang kunnen vinden. 

Activiteiten 2021 

►De nostalgische concerten in de zorgcentra van de Eikelaar en de Clossenborch zullen beide  ver-

plaatst worden naar 2021, zoals afgesproken is met onze P.R. Harrie Tausch en de leiding van de zorg-

centra. Het geplande kerstconcert in de Baselaer is om die reden vervallen en hopelijk kan er in 2021 

wel een kerstconcert in de Baselaer worden gehouden.  

► En mochten we weer in de kerk de liturgische diensten mogen opluisteren, dan kunnen we aan de 

slag voor een maandelijkse dienst in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat in Tilburg. 

► Ook willen we weer proberen om een kerstconcert te houden in de Baselaer, liefst met mede-

werking van een tweede vereniging en anders doen we het op onze eigen manier. 

 

Bestuursbesluiten. 

Covid 19. 

In de afgelopen bestuursvergaderingen die in de Baselaer gehouden zijn, zijn diverse maatregelen 

genomen zowel in het belang van de leden als van de dirigent en begeleiding. Ook zijn de overeen-

komsten met de zorgcentra voor zover mogelijk herzien. Het is nog niet duidelijk wanneer wij weer bij 

de zorgcentra terecht kunnen. Ten aanzien van de dirigent en begeleiding heeft het bestuur uit coulance 

besloten zowel dirigent als begeleiding een kleine geldelijke vergoeding te geven totdat duidelijk is in 

welke mate zij door de regering geldelijk worden bijgestaan. De dirigent is ZZP’er en kan een beroep 

doen op bestaande regelingen. De pianiste kan nergens een beroep op doen. 

Het bestuur heeft het koor in twee groepen verdeeld: 1. Bassen en Alten en 2. Sopranen en tenoren, 

zodat de repetities tijdelijk in groepen doorgang konden vinden, hetgeen voor de maand September 

Corona-proef mogelijk bleek. Het bestuur was bang dat de leden, gerekend met een gemiddelde leeftijd 

van 75+  teveel van het ingestudeerde materiaal zouden vergeten, waardoor misschien het voortbestaan 

op de tocht zou komen staan. Deze proef bleek achteraf niet bevorderlijk voor de saamhorigheid en het 

bestuur zal een meer passende oplossing bedenken. 

 

  

Repetitie 
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2013. 

Op de eerste repetitie van het nieuwe jaar werd de dirigeerstok door Arie 

Koorengevel overgedragen aan Wil van Leijsen, die door het bestuur was 

verkozen tot de nieuwe muzikale leider van Resurrexit. Hij werd belast met de 

lopende verplichtingen jegens de diverse parochies en de lopende concerten.   

De eerste uitvoering met Gemengd Koor Resurrexit vond reeds plaats op 

zondag 3 februari in de Heuvelse Kerk (zie homepage), waar Gemengd Koor 

Resurrexit nog niet eerder de Eucharistieviering had opgeluisterd.  

 

Enkele bezoekers van de Eucharistieviering waren zo ontroerd van de prachtige zang dat zij een 

traan wegpinkten en 'n kerkganger zei nog:' dit is geen mis, maar een concert!' Zo zie je dat ook 

religieuze muziek mensen kan boeien.  

 Lopende verplichtingen 2013: 

Liturgische verplichtingen 

13-01-2013  10.30 uur  H. Mis  De Goede Herder, Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

03-02-2013 11.30 uur H. Mis St. Jozefkerk Heuvel Tilburg 

24-02-2013  10.00 uur  H. Mis Petrus Donderskerk Enschotsestraat 124 Tilburg  

14-04-2013  10.30 uur H. Mis De Goede Herder, Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

15-09-2013  10.00 uur H. Mis Petrus Donderskerk Enschotsestraat 124 Tilburg 

22-09-2013 10.30 uur H. Mis H. Mariakerk de Schans 122 Tilburg 

08-12-2013 10.30 uur H. Mis De Goede Herder, Het Heike Stadhuisstraat 6 Tilburg 

24-12-2017 17.15 uur H. Mis Servicecentrum ‘Het Laar’, Generaal Winkelmanstraat 175, Tilburg 

 

 

Historie 2013 
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Verplichtingen overeenkomsten. 

Nostalgische concerten 2013 

07-03-2013  14.30u-16.30u Woonzorgcentrum Jozefzorg, Kruisvaarderstraat 40, 5021 BE Tilburg 

10-04-2013  14.30u-16.00u Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 224, 5021 XG Tilburg 

14-06-2013 20.30u-22.00u Opluistering vrijwilligersavond Stichting ContourdeTwern 

07-07-2013 14.00u-16.00u Woonzorgcentum De Bijsterstede, Energieplein 54, 5046 LP Tilburg  

19-09-2013 14.30u-16.30u Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg 

11-10-2013 13,00u FTZ- seniorenconcert in de Schalm, Berkel Enschot     

19-11-2013 14.00u-16.00u Najaarsconcert Resurrexit Wijkcentrum ‘De Baselaer’, Hoefstraat 175 5014NK  Tilburg 

16-12-2013 14.45u-16.00u Kerstconcert Zorgcentrum St. Antoniushof, Vredesplein 100, 5142 RT  Waalwijk  

 

 

Bedroevend nieuws. 

In 2013 hebben wij kennis genomen van het overlijden van een oud-koorlid 

Jan van Bijnen, die op 17 februari  96 jaar is geworden. Een aantal leden uit 

het koor hebben Ria van Bijnen en de naaste familieleden gecondoleerd en 

sterkte toegewenst met het verlies van haar vader, Jan van Bijnen. Wegens 

ziekte heeft hij op 92-jarige leeftijd de vereniging moeten verlaten en met 

hem zijn dochter Ria van Bijnen, die de zorg van haar vader op haar 

schouders had genomen. Zij heeft lange tijd als secretaresse een 

bestuursfunctie bekleed bij Resurrexit. 

 

Op 5 maart 2013 hebben wij nog een gewaardeerd lid verloren in 

de persoon van Koos Voeten. Met het zingen van de Deutsche 

Messe en enkele prachtige liederen hebben de leden van 

Resurrexit in de kerk van 'De Vlaspit' op 11 maart afscheid van 

Koos genomen. Resurrexit bedankt Wil van Leijsen voor zijn 

aandeel in een prachtige solo tijdens het slotlied 'Nearer my God 

to thee'. Koos was al ruim tien jaar bij onze vereniging en ook nog 

als lid muzikaal verbonden met de Kruikenzangers en als 

geluidstechnicus bij Die Walddrum Musikanten.  

 

Koos was een gewaardeerd lid binnen Resurrexit. Hij was op en top verenigingsman en had de 

nobele eigenschap om er altijd voor de vereniging te zijn. Hij deed allerlei klusjes voor zijn diverse 

verenigingen. Bij Resurrexit was hij ook lid van de muziekcommissie maar moest daar wegens zijn 

slopende ziekte afscheid van nemen. Het jubileum heeft hij gelukkig nog mee mogen maken. 

Resurrexit heeft op 11 maart 2013 samen met de ‘Kruikenzangers’ en de ‘Walddrum-musikanten’ 

in de Petrus Donderskerk met een waardig programma afscheid van hem genomen. ‘Het is goed zo’ 

was het motto van Koos en berustte in het feit dat hij nog maar kort te leven had. Wij wensen zijn 

vrouw Mieke Voeten-Verschuren vanaf deze plaats veel sterkte toe met haar verlies. 

 
I.M. Jan van Bijnen, † 2013 

 
I.M. Koos Voeten,  † 5-3-2013 

Historie 2013 
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Dit had niet mogen gebeuren!            Tragisch ongeval.                                           

                        

Een omvallend hekwerk werd Lieni Kolen bij een wandeling met haar man in Tilburg noodlottig en 

Resurrexit verloor daardoor onverwachts opnieuw een gewaardeerd lid; het koor heeft op 8 juni 

2013 afscheid van haar genomen met een emotionele, maar alleszins prachtige uitvaartdienst in de 

Petrus Donderskerk.  Op 7 juli 2013 hebben wij haar gememoreerd in een nostalgisch concert in 

woonzorgcentrum de Bijsterstede waar zij als vrijwilligster werkzaam was. Haar echtgenoot 

woonde het concert bij en heeft zich toen spontaan aangemeld als nieuwe vrijwilliger van de 

Bijsterstede. Met haar verlies werd het ledenbestand van Resurrexit opnieuw uitgedund. Zeker voor 

haar man die het voor zijn ogen zag gebeuren, heeft het diep ingegrepen in zijn leven, zeker omdat 

hij sinds zijn vijftigste levensjaar zo sterk afhankelijk was de mantelzorg van zijn echtgenote.  

 

Vrijwilligersavond op 14 juni 2013 

Vermeldenswaard is ook de vrijwilligersavond die wij op 14 juni 2013 mochten verzorgen voor 

Contour-deTwern, welke plaats vond in wijkcentrum de Baselaer. 

 

 

 

 
I.M.  Lieni Kolen †2013 

 

Op 15-9-2013 werd de 

zondagviering in de 

Petrusdonderskerk door Resurrexit 

opgeluisterd en de zondagsmis in 

de Mariakerk aan de Schans op 

22-9-2013. 

 

Op 19-9-2013 waren we uitgeno-

digd om  een nostalgieconcert in 

‘de Poorten’ te verzorgen.  

De locatie was onze dirigent niet 

nieuw, omdat hij daar regelmatig 

met de Harmony-Singers optrad.  

 

 

Historie 2013 
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Het 50-jarig huwelijk van Antoon en Klara IJpelaar 

 

 

Gemengd Koor Resurrexit o.l.v. Wil van Leijsen. 
 

 

 
Het bruidspaar in de koets, aangekomen bij de Mariakerk 
aan de Schans, Tilburg 

Op 15-10-2013 was het dan zo ver. 

In een rijtuigie werd het gouden 

huwelijkspaar, Antoon en Klara 

IJpelaar-Melchiors, met paarden-

kracht naar de kerk gereden en bij de 

Mariakerk aan de Schans hartelijk 

verwelkomd door familie en de 

pastores. Gemengd Koor Resurrexit 

was reeds aanwezig om deze 

bijzondere viering op te luisteren, 

samen met de muzikale familie van 

Antoon en Klara. 

 

 

Historie 2013 

  



 Pagina  12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel Antoon als Klara waren lid van Resurrexit en Antoon heeft als bestuurder zijn sporen bij 

Resurrexit verdiend, o.m. als secretaris/penningmeester en later ook nog in de functie als voorzitter, 

Een paar foto’s vertellen de muzikaliteit die in deze familie huist. Wij zijn blij dat we dit voor dit 

echtpaar hebben mogen doen, immers zij betekenen nog altijd heel wat voor de vereniging, niet 

alleen in bestuurlijke zin, maar ook in vriendschappelijke kring. Het feest werd tot in de kleine uur-

tjes voortgezet. Antoon heeft bij Resurrexit Jan Kapitein, niet de minste als zijn opvolger bekroond 

gezien als voorzitter en ook hij is in Norbertijnse kringen geen onbekende .Zijn echtgenote Willie 

Kapitein (zus van Klara) heeft eveneens geruime tijd een bestuursfunctie bij Resurrexit vervuld.   
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Wil van Leijsen en Moniek zingen samen het Panis Angelicus. 

Ook de solistische bijdrage van Wil van 

Leijsen aan deze Eucharistieviering werd 

zeer gewaardeerd. Het was een 

geweldige en ontroerende happening 

geworden, waarbij ook het muzikale 

talent van kinderen en kleinkinderen 

uitblonk. Iedereen was verrast door de 

muzikaliteit in de familie en samen met 

Gemengd Koor Resurrexit o.l.v. Wil van 

Leijsen hebben zij de  H. Mis prachtig 

opgeluisterd waardoor de dag een 

prachtige herbeleving van het huwelijk is 

geworden. 
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Bij de receptie werd een aubade uitgebracht door Resurrexit en ook enkele leden van het Mariakoor 

waren vertegenwoordigd bij deze feestelijkheden. Antoon IJpelaar benadrukte nogmaals dat hij en 

zijn echtgenote verrast waren door de muzikale happening en voor hen is deze herbeleving een 

onvergetelijke dag geworden. 
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Van harte gefeliciteerd namens Gemengd koor 

Resurrexit met dit 50-jarig huwelijk. 
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Op 11 oktober mochten wij ons meten met de andere seniorenkoren, aangesloten bij de F.T.Z. Het 

concert werd voor het laatst in deze vorm gehouden en werd ook al niet meer gejureerd. De 

organisatie is nu in handen gelegd van Art-Fact met als uitvoerende organisatie F.T.Z. .  

 

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg wordt bovendien op een andere leest geschoeid. Echter 

het gehanteerde puntenstelsel blijkt erg nadelig uit te vallen voor de koren die nog actief zijn in 

kerken en die uitvoeringen verzorgen in de zorgcentra. En door de verminderde subsidie, het dalend 

kerkbezoek en de bezuinigingen in de zorg wordt het voor deze koren steeds moeilijker om te 

overleven.  

  

FTZ-seniorendag 2013, 11-10-2013. 

 

Programma  t.b.v.  senioren-dag  F.T.Z. op 11 oktober in ‘De Schalm’, Berkel-Enschot. 

1 CANTATE DOMINO A. Gretchaninoff  

2 ANTHEM Chess; words and music: Berry 

Andersson, Tim Rice, 

 

3 SCHON DIE 

ABENDGLOCKEN KLANGEN 

Konradin Kreutzer  

4 SWEET AND LOW 

 

 

Muziek  J. Barnby   

  

 

 

 

5 DAS KLINGET SO 

HERRLICH 
W.A. Mozart  

6 SOUND OF MUSIC Richard Rodgers / Oscar 

Hammerstein 
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De voorbereidingen op het Caeciliafeest. 

Ook in 2013 hebben we het Caeciliafeest gevierd, al moest  men wel op het feest bezuinigen gezien 

de kosten die het 40-jarig jubileum heeft meegebracht. De kosten van het inhuren van technici van 

het Factorium waren hoger uitgevallen dan beraamd en dat was mede te danken aan het ontbreken 

van een powerpointviewer op de laptop van de technici. De presentatie is in 2012 niet geheel naar 

de wens van Jan de Groot gelukt, hetgeen volledig te wijten was aan de miscommunicatie tussen 

diverse technici onderling.  

 

Programma-voorbereiding.  
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De voorbereidingen zijn bij 
de fam. van Gils  gehouden, 
waar het onder genot van 
koffie en thee en ‘n koekje, 
lachen, gieren en brullen 
was van de misstapjes, de 
ongebreideldheid en de    
onbevangenheid, waarmee 
de deelnemers hun act 
uitvoeren. Bij de Action 
hebben we nog wat 
materiaal aangeschaft zoals 
‘n saxofoon, een hoed, een 
brilletje etc. Af en toe moest 
er nog een ander lied, een 
andere versie door Hans van 
Gils op CD gebrand worden 
en soms was ‘t beter om 
maar te playbacken n plaats 
van live te zingen. 

Gerard Stalpers zou André 
Hazes vertolken met het 
lied: O, Marie en ‘Een beetje 
verliefd’  
Op het lijf van Jan de Groot 
was het lied ‘Rode Rozen’ 
van Jantje Koopmans         
geschreven. Hij zou ook 
Gerard assisteren met de 
saxofoon. Iedereen 
schaterde het uit. De drie 
dames, Maria Cools, Ans 
Kwantes en Lucy vertolkten 
de Starsisters met ‘Bei mir 
bist du schön’. 
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*

 

Historie 2013 

 

 

 

 

 

 

Caecilia- 

feest 

2013 
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Historie 2013 

 

 

Impressie van een fantastisch 

Caeciliafeest door de vele en  

verscheidenheid aan sketches. 

 

 

 

 

 
Met dank aan de feestcommissie, de 

deelnemers, onder wie ook Eddy de 

Jezus, de entertainer van Resurrexit. 
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Ook de voorzitter van de R.E.B.O. de heer Willems en namens het secretariaat mevrouw van 

Schijndel waren bij dit  concert aanwezig. Zowel het publiek als wij zelf waren tevreden over de 

georganiseerde middag en de opkomst, mede ook dankzij de publiciteit die aan het concert is 

geschonken. 

 

Historie 2013 
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Kerstviering in woonzorgcentrum Antoniushof, Waalwijk 16-12-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerstviering in dit woonzorgcentrum heeft een speciaal karakter. De activiteitenbegeleiding wil 

graag de liederen horen die de mensen mee kunnen zingen. Ze willen de bewoners meer bij het 

kerstgebeuren betrekken. We hadden in de voorbereiding een programma met wel veertig liederen 

uitgezocht, waaruit nog een selectie gedaan moest worden. Die selectie bestond voor een gedeelte 

uit nummers die ook in de rode bundel te vinden waren en door bijna elke bewoner gekend is, te 

beginnen met een Wij komen tezamen of  Nu zijt wellekome, opbouwend met enkele Marialiederen 

en langzaam werkend naar de geboorte van Christus toe. 

Het ‘Ave Maria’ dat Wil van Leijsen solo ten gehore bracht, hulde de zaal in stilte. Op een paar 

plaatsen werden wat traantjes weggepinkt. Dit was de eerste keer dat wij  hier optraden met Wil van 

Leijsen als dirigent. Het koor heeft erg moeten wennen aan zijn manier van instuderen, al kenden 

enkele leden Wil en zijn humor al vanuit het parochieel dameskoor. Met een tevreden gevoel gingen 

we naar huis. En het moet gezegd worden: bij binnenkomst werden we opgewacht met koffie en 

thee en in de pauze mochten we nog een drankje nemen. Met wat Engelse Christmas-carols op het 

einde en met een ‘We wish you a merry Christmas and a happy new year’  namen we afscheid van 

de bewoners van Antoniushof en gingen met een goed gevoel terug naar Tilburg. 

 

Voorafgaand aan de afsluiting van het jaar en het kerstconcert in Antoniushof  hebben we op 8-12-

2013 nog een H. Mis opgeluisterd in het Heike  De afsluiting van het jaar wordt elk jaar traditioneel 

weer in het Laar gevierd met een Eucharistieviering in de grote aula van het Laar, waar elke jaar ca. 

400-500 bewoners en vrienden en kennissen aanwezig zijn. Ook dit is steeds een happening, niet 

zozeer wat uitvoering betreft, maar de gehele kerstsfeer er om heen en het idee dat je nu een paar 

dagen rust hebt, doet je erg goed. .Op naar het nieuwe jaar en door bestuur en redactie wensen wij u 

allen een gelukkig nieuwjaar. 
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                                                     Vermeldenswaard. 

 

Erelidmaatschap en 25 jaar. 

 

Het bestuur heeft gemeend Harrie Tausch tot buitengewoon lid 

(erelid) te bestempelen vanwege zijn verdienste als voorzitter, 

welke taak hij meer dan 20 jaar heeft vervuld. Dit besluit is in de 

algemene ledenvergadering 2013 door de leden bekrachtigd Het 

bestuur heeft voor deze gelegenheid de speld en oorkonde 

aangevraagd bij de R.E.B.O.  

 

De huldiging betreft niet alleen Harrie Tausch maar ook Kokkie Tausch die per 1 Januari 2014 

vijfentwintig jaar lid van Resurrexit is. Vanaf deze plaats gaan de felicitaties naar Harrie Tausch en 

Kokkie Tausch. Normaliter zou Kokkie op het aanstaande Caeciliafeest van 2014 gehuldigd 

worden, maar gezien de feestelijkheden die verband houden met het erelidmaatschap van Harrie 

Tausch is besloten om dit tegelijkertijd te doen, alles in goed overleg met Harrie en Kokkie.  

De excuses van de secretaris voor de miscommunicatie m.b.t. de te vroege publicatie in de 

Tilburgse koerier en de wijkkrant ONO aan de leden en aan Harrie en Kokkie zijn hier op zijn plaats.   

Harrie Tausch wist te bewerkstelligen dat Resurrexit zelfstandig moest kun-nen 

opereren zonder enige binding met de parochie. Hij zag evenals zovele 

kerkgangers dat de kerken in rap tempo werden afgebroken en de koren 

moesten gaan fuseren of hielden op te bestaan.  De kerk van de Besterd moest 

er aan geloven en nadien de kerk van Groeseind en in 2002 werd ook de kerk 

aan de Hoefstraat aan de eredienst onttrokken. En Harrie Tausch had een 

vooruitziende blik gehad. Resurrexit luisterde in 1972 nog als gastkoor twee 

maal per maand de eredienst op in de kerk van de H. Antonius van Padua aan 

de Hoefstraat.  

En natuurlijk bleef de religieuze muziek onderdeel van het totale repertoire, maar vanaf 1991 

werd met Harrie als voorzitter in snel tempo een geheel nieuw repertoire aangeboord.  

Met een nieuw repertoire, een nieuw geluid en in een nieuw jasje (uniform) presenteerde de 

vereniging zich op Oostenrijkse avonden en op (koffie)concerten in de Postelse Hoeve, in café-

restaurant het Wit Paardje, het Molentje en Boerke Mutsaers en met een gevarieerd program-

ma  werden ook verpleegtehuizen bezocht, een welkome bron van inkomsten. De SAK-concer-

ten werden aangegrepen om zich met andere verenigingen te meten. Vanaf 2 april 1972 tot juli 

2006 stond het koor onder bezielende leiding van Cor Joore. De dirigent had zelfs de beschikking 

over ‘n aantal gerenommeerde solisten uit het koor en kon met zijn geestdrift voor de muziek 

het Gemengd Koor Resurrexit tot grote hoogte stuwen. Resurrexit was een bloeiende vereniging 

met 30-40 leden. In 2013 gaf Harrie Tausch de voorzittershamer door aan Jan Kapitein en Jan de 

Groot werd toen secretaris. Antoon IJpelaar bleef dat jaar nog in functie als penningmeester. 

Harrie had wat meer tijd nodig om met Kokkie door het land te trekken en een wat langere 

vakantie met haar door te brengen. Tot op heden zijn Harrie en Kokkie nog altijd onafscheidelijk 

en nog steeds lid van Resurrexit en met ‘zijn’ koor wil Harrie met Kokkie natuurlijk ook het 10e 

lustrum in 2022 gaan vieren. 
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