ONS GEMENGD ANDREASKOOR
Het Gemengd Andreaskoor is een liturgisch koor: het is dienstbaar aan de
liturgie van de eucharistie en stimuleert de betrokkenheid van de deelnemers
door zo veel mogelijk samen zingend te vieren.
Ons koor zingt ongeveer 50 keer per jaar. Behalve op de zondagmorgen wordt
er ook gezongen tijdens liturgische feesten op dagen in de week: Kerstmis
(Nachtmis, 1ste Kerstdag), Pasen (Paaswake, 2de Paasdag), Maria Hemelvaart,
Gerardus Majella (2x), Allerheiligen, Allerzielen, Andreasfeest. Ongeveer eens
in de zes weken zingt de Schola (de mannen van het koor) de eucharistie met zijn vaste en wisselende
gezangen geheel in het Gregoriaans. Gezien de bovengemiddelde opkomst tijdens deze viering wordt
de ‘schoonheid van het Gregoriaans’ nog steeds zeer gewaardeerd.
Na eerste lezing uit het Oude Testament volgt steeds een Psalm die betrekking heeft op de inhoud van
deze lezing en vooruitloopt op het evangelie. In de Bijbel staan 150 psalmen. Hier vinden we het
oudste gezangenboek van het jodendom en het christendom. De psalmen zijn gedichten die behoren
tot de top van de wereldliteratuur. In deze gedichten wenden mensen zich tot God, klagen over hun
ellende, bidden om hulp en troost en spreken hun vertrouwen uit in God. Bijzonder aan het koor is het
groot aantal psalmen dat gezongen wordt.
Nadat het Dameskoor zich met ingang van 1 juni 2014 heeft opgeheven, heeft het Gemengd Koor het
op zich genomen om ook te zingen tijdens de uitvaartplechtigheden in onze kerk. Er is nu zes keer
tijdens een uitvaart gezongen. Uit de positieve reacties van de nabestaanden van de overledenen blijkt
dat zij veel troost hebben gevonden in de uitgevoerde gezangen.
Ons koor is lid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (NSVG). Deze vereniging behartigt de
belangen van de liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk door het geven van adviezen, het
organiseren van cursussen en studiedagen en het geven van opdrachten voor het schrijven van nieuwe
liturgische muziek. Aan de jaarlijkse zangdagen in de Abdij van Berne nemen leden van het koor deel.
waardoor we op de hoogte blijven van de laatste composities. Het koor prijst zich gelukkig dat onze
dirigent lid is van het diocesaan bestuur van de NSVG, bisdom Den Bosch. Vanuit deze functie
voorziet hij ons koor van nieuwe en eigentijdse liederen en missen. Zo wordt aanstaande zondag op
het feest van St. Jan van Lateranen de vierstemmige Sint Jansmis van Maurice Pirenne uitgevoerd, een
moderne mis die speciaal gecomponeerd is voor het bisdom Den Bosch.
Ons koor heeft dit jaar drie leden verloren (door overlijden en om gezondheidsredenen). Na de
opheffing van het Dameskoor hebben vier dames van dit koor de overstap gemaakt naar het Gemengd
Koor, zodat het koor naast de dirigent en de organiste nu 24 leden telt. Het Gemengd Koor hoopt nog
lang samen met u de eucharistievieringen te mogen zingen.
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