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De leden van het Gemengd Koor Andreas hebben drukke tijden achter de rug en nog 
voor de boeg: feest van Gerardus Majella, Allerheiligen, Allerzielen, de zondagen door 
het jaar met het feest van Christus Koning (a.s. zondag) als afsluiting van het kerkelijk 
jaar. Hierna begint een nieuw kerkelijk jaar met de vier zondagen van de Advent met 
als hoogtepunt Kerstmis. 
Nadat het Dameskoor zich met ingang van 1 juni 2014 heeft opgeheven, heeft het 
Gemengd Koor de taak op zich genomen om ook de uitvaartplechtigheden in onze 

kerk met passende liturgische gezangen op te luisteren. Tot nu toe heeft het Gemengd Koor bij 11 
kerkelijke uitvaarten gezongen. Van de nabestaanden mochten we vernemen dat men de gezangen 
zeer inspirerend en troostend vond. Bij de keuze voor een kerkelijke uitvaart met koor zijn er 
verschillende keuzemogelijkheden: (1) men kan kiezen voor een uitvaartplechtigheid met 
Gregoriaanse gezangen (met als begin het Requiem aeternam dona eis Domine: Heer, geef hem/haar 
de eeuwige rust), (2) voor een plechtigheid met Nederlandse liederen (met o.a. Licht dat ons 
aanstoot, Laat mij nu gaan, ik ben geborgen, en de Steppe zal bloeien), (3) voor een combinatie van 
beide mogelijkheden met daarbij een eigen keuze voor één of twee Cd's die passen in een kerkelijke 
viering en waaraan de overleden parochiaan bijzonder gehecht was. Meestal wordt als de 
begrafenisstoet de kerk verlaat het 'In paradisum' gezongen: 'Mogen de engelen u geleiden naar het 
paradijs'. Deze eeuwenoude wens begeleidt de overledene op zijn of haar laatste reis. 
Op dit moment studeert het koor een nieuwe vierstemmige mis in, namelijk de Messe in C van Anton 
Bruckner, gecomponeerd in 1841 (de Windhaager Messe; ook op YouTube te beluisteren). Deze 
compositie behoort tot de Romantische muziek die zich kenmerkt door een verlangen naar het 
onmogelijke met een nadruk op het gevoel. Het koor hoopt deze mooie mis met Kerstmis uit te 
voeren. 
Recent heeft onze voorzitter Piet Cleijne tot zijn spijt moeten meedelen dat hij het voorzitterschap 
van het koor noodgedwongen neerlegt wegens gezondheidsproblemen. Hij heeft het koor als 
voorzitter bijna 40 jaar gediend. Hij heeft dit op voortreffelijke wijze gedaan en het koor is hem zeer 
dankbaar voor de wijze waarop hij het koor geleid en geïnspireerd heeft. Als nieuwe voorzitter 
hebben de leden van het koor gekozen voor Jo Smits.  
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