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Nieuwsbrief september 2018  
 

Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden                       
 

Beste muziekvrienden,    
 

Nicolaasconcert  in de Bonifaciuskerk 
Op vrijdag 23 november a.s. verzorgt Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn een 
prachtige muzikale avond in de Bonifaciuskerk. Centraal op het programma 
staat de Saint Nicolas Cantata van de Engelse componist Benjamin Britten 
(1913-1976). Naast de cantate kunt u onder andere ook genieten van Two 
Psalms van Gustav Holst (1874-1934), namelijk de psalmen 86 en 148. 
De Saint Nicolas Cantata is een muzikale beschrijving van gebeurtenissen uit 
het leven van Sint Nicolaas, die in de Klein-Azië werd geboren en stierf in de 
eerste helft van de vierde eeuw. Hij was bisschop van Myra en werd na zijn 
dood de schutspatroon van kinderen, zeelieden en reizigers. Over zijn leven 
doen veel legenden de ronde. Britten componeerde de cantate ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Lancing College in Sussex 
(Engeland). De première vond in 1948 plaats onder leiding van Britten zelf.  
Aan het concert werken mee: Simon Stelling op het orgel, Jelena Popovic en Laura Bos achter de piano, 
enkele jongens van het Haags Matrozenkoor, het Vrouwenkoor Colorique en de Engelse tenor Guy Cutting. 
Het geheel zal onder leiding staan van dirigent Patrick Pranger.  
Het concert begint om 20:00 uur en toegangskaarten à € 22,50 zullen in november verkrijgbaar zijn bij 
leden van het oratoriumkoor en op diverse verkooppunten in Alphen aan den Rijn. 
We hopen van harte u te mogen begroeten. 
 

Requiem van Mozart 
Het is zo langzamerhand een traditie dat ons koor in de oneven jaren op 4 mei een Herdenkingsconcert 
geeft in de Adventskerk. Voor 2019 is gekozen voor het Requiem van W.A. Mozart (1756-1791). Noteert u 
de datum alvast in uw agenda? Aanvang 20:45 uur. 
 

Terugblik op ANA-Benefietconcert van 26 mei jl 
Namens het bestuur van de stichting Betania schrijft  Arjan de Knikker: 
“Graag blikken we even terug op het benefietconcert voor Ana. Wat hebben wij genoten van de muzikale 
bijdragen van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn en het Fanfare Promotie Orkest! En niet alleen wij, maar 
alle bezoekers die wij hebben gesproken waren enorm enthousiast. En dat bleek ook wel uit het feit dat 
bijna iedereen buiten gezellig een borrel kwam halen en bleef napraten.  
We hopen dat we project Ana goed hebben kunnen neerzetten tijdens het concert. Tenslotte was het een 
benefietconcert speciaal voor Ana. Een aantal mensen zijn donateur geworden, heel erg fijn!  De 
voorlopige opbrengst van de avond staat nu op € 4000.” 

St Nicolaas in glas-in-lood 

in de kathedraal van 

Chartres 

http://www.oratoriumkooralphen.nl/


Bestuur 
Onze secretaris heeft het koor tussentijds verlaten. Ida Pieters-Cieraad is bereid gevonden om voorlopig 
het secretariaat waar te nemen, tot de volgende Algemene Ledenvergadering (26 februari 2019). Haar 
adresgegevens treft u aan in de kop van deze nieuwsbrief.  
 

Vlinderdas 

 
De lichtblauwe stropdas voor de heren wordt met ingang van het Nicolaasconcert vervangen door een 
vlinderdas in dezelfde kleur als de corsages van de dames. Marlies Rombouts en Saskia Hennings zijn druk 
bezig geweest met het naaien van deze vlinderdassen.  
 

Vrienden/Donateurs-Sponsoren 
Binnen het koor is een nieuwe commissie in het leven geroepen. Marlies Rombouts, Ali Lely, Reinder 
Koornstra en Hans Mondeel vormen samen de Commissie Fondsenwerving en Sponsoring. Na de 
brainstormfase is het viertal aan het werk gegaan. Van deze commissie komt de volgende tekst. 
Subsidiekranen zijn dichtgedraaid, fondsen worden overstelpt met aanvragen. Met alleen onze contributie 
komen we er niet, al is onze financiële situatie gezond te noemen. En dat willen we graag zo houden!  
Wij kunnen niet blijven bestaan zonder financiële ondersteuning van vrienden/donateurs en sponsoren. 
Wij vragen u vriendelijk om ons te ondersteunen, als u dat niet al doet. Misschien kent u in uw omgeving 
mensen/bedrijven die ons koor een warm hart toedragen en die wellicht bereid zijn om die warmte in een 
daad om te zetten. 
Voor een donatie van minstens € 50 per jaar stellen we jaarlijks één concertkaart beschikbaar. Grotere 
sponsoren kunnen van ons een ruimere tegenprestatie verwachten. 
Zowel vrienden/donateurs als sponsoren zijn verzekerd van een warme plek in ons hart. Daarnaast zijn de 
bijdragen een stimulans voor het muzikale en culturele klimaat in de regio Alphen aan den Rijn. Zonder 
vrienden/donateurs en sponsoren zijn onze concerten immers niet mogelijk. Zegt het voort! 
 

Open Repetitie 
De eerste repetitieavond na het Nicolaasconcert houden we een open repetitie. Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend kennismaken met het koor, de dirigent en het repertoire. Het koor zorgt voor de bladmuziek. 
De open repetitie is op dinsdag 27 november, van 20 tot 22 uur, in zaal 9 van  
Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn. 
Vooraf aanmelden bij de secretaris wordt op prijs gesteld. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Niek Brokamp (bestuurslid en voorzitter van PR-Commissie PResto) 
   

           
 
Contact PResto: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: niekbrokamp@ziggo.nl 
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.  
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