Aan de koren van de nieuwe parochie De Goede Herder
Schiedam, augustus ’11

Beste zangers in de koren van de Goede Herderparochie
Zoals jullie weten is per 1 juli de nieuwe parochie de Goede Herder opgericht. Op zaterdag
17 september vieren we de start van de nieuwe parochie met een Eucharistieviering waarbij het
nieuwe pastoresteam officieel geïnstalleerd wordt en de zes deelgemeenschappen zich kort
presenteren. De nieuwe bisschop van Rotterdam: Mgr. Hans van den Hende zal voorgaan.
Deze viering is om 18.00 uur, in de Heilig Hartkerk in Schiedam-zuid. Daarna is er receptie.
Nu lijkt het ons mooi als er op die avond een groot gelegenheidskoor staat te zingen: het Goede
Herder-koor (die naam ligt voor de hand!). Dit koor zal voornamelijk de samenzang moeten
ondersteunen: het is fijn, als we veel samen zingen die avond, óf de mensen in de kerk zingen in
afwisseling met het koor. Dus heel veel moeilijke gezangen zullen er niet klinken.
Er zijn twee voorstellen voor meerstemmige koorliederen:
- Leid mij Heer (bij meerdere koren bekend).
- Veni Creator van Henk Govaart. Dit is bij koren in Vlaardingen en bij het Heilig
Hartkoor in Schiedam al bekend. Er komen oefen-CD’s beschikbaar met de afzonderlijke
koorpartijen, zodat dit lied thuis kan worden ingestudeerd. Op Internet
www.heilighartkerk.nl zijn de afzonderlijke koorpartijen te beluisteren. Ook kan de
bladmuziek worden gedownload.
- Het Goede Herderkoor zal onder leiding staan van Peter Bergmans. Hij dirigeert het
jongerenkoor in Maassluis en is daar ook cantor. Het Veni Creator wordt gedirigeerd
door Jurriaan Govaart. Er zullen een paar organisten hun medewerking verlenen. Er
wordt ook nog nagedacht over een apart kinderkoor. Die zullen dan twee liederen zingen,
of zingen in afwisseling met het Goede Herderkoor, maar dit is nog niet zeker. Het blijkt
lastig om afspraken te maken in de vakantietijd!
Wanneer is de repetitie? Eén zaterdag moet volstaan om een aantal liederen (de meeste bij
allen wel bekend) en de vaste gezangen van de Paus Joannesmis, samen te oefenen.
Op 10 september bent u daarvoor welkom in de Heilig Hartkerk in Schiedam.
Om 10 uur staat de koffie klaar. Daarna is er repetitie, tot ongeveer 15.00 uur. Neem wel zelf een
lunchpakketje mee. Het lijkt ons ook een mooie gelegenheid voor de koorleden om elkaar te
ontmoeten, muzikaal en in de wandelgangen!
Voor het Veni Creator wordt er een extra repetitie gehouden. Op 2 september, 20.00 uur – 22.00
uur in voornoemde kerk.
Het staat allemaal nog in de grondverf, maar we willen dit in elk geval al aan de koren
doorgeven. Als er andere ontwikkelingen zijn, dan horen jullie het gauw, maar noteer in elk
geval 10 september, Heilig Hartkerk. En zo mogelijk 2 september, 20.00 uur – 22 uur.
Adres Heilig Hartkerk: Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam.
Het is belangrijk een inschatting te hebben hoeveel mensen er komen meedoen met het koor.
Willen contactpersonen vanuit elk koor dit melden a.u.b., vóór 27 augustus bij Lidwien Meijer?
l.meijer@alice.nl Graag erbij vermelden welke stemsoorten (SATB) vertegenwoordigd zijn.
Voor vragen kunt u na 21 augustus ook bij Lidwien terecht. Tel. 010-4266032 of 06-54946244.
We hopen op een grote opkomst naar het Goede Herderkoor!
Namens parochiebestuur en pastoresteam
Lidwien Meijer, pastoraal werkster
Pastor Coert Biesjot

