
 

Maandag 8 april 2013 
 

 

  De Zangertjes van Volendam kunnen weer terugkijken op een paasweekeinde waarin 
heel goed werd gezongen. Zaterdagavond 30 maart werd tijdens de Paaswake in de 

Vincentiuskerk gezongen. De Paaswake begon dit keer om 19.30 uur, een half uur later 
dan gebruikelijk. De Paaswake duurt langer dan een ‘gewone’ mis. Er zijn dan in 

vergelijking namelijk veel meer lezingen, gezangen en rituele handelingen. Voor de 
kleinere zangertjes was de mis daarom best laat uit. Toch stond een groot deel (we 
hopen de volgende keer nog meer) van het koor op paasochtend om 10 uur alweer te 

zingen in het Waterland ziekenhuis. 

Eerst werd de mis opgeluisterd in het Waterland 
ziekenhuis en daarna werd in de hal nog een concert 
gegeven. Menige bezoeker bleef even staan om te 

luisteren. Een jonge moeder schoot spontaan vol en 
patiënten kwamen boven bij de reling staan om de 

prachtige zang beter te kunnen horen. Uiteraard waren 
er ook mensen speciaal voor ons optreden naar 

Purmerend gekomen. Daar doe je het als koor voor, 
om de paasboodschap in daad (vroeg opstaan met de 
klok een uur terug) en gezang (door goed te 

repeteren) in de praktijk te brengen. 

 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u uw kind 
afmeldt wanneer deze niet op een 
koorrepetitie kan komen. De chauffeur rijdt 

dan namelijk niet voor niets.  

Het verzoek is daarom om verhindering af te 
melden, bij voorkeur per sms (of whatsapp) 
omdat bellen vanwege het werk van de 

chauffeurs soms storend is. Namens de 
“vaste” chauffeurs Fred, Edwin, Rohald en 

Frank alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Wie o wie wil Barbara op woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur helpen en de 

Benjamins begeleiden op de piano? Dit is elke woensdag en gaat in na de 
zomervakantie. Wil je informatie of je aanmelden, dat kan bij juf Barbara via 

barbarakoning@ziggo.nl.  

In zeer korte tijd zijn er veel nieuwe kinderen begonnen bij de Benjamins en we hopen 

dat ze allemaal met veel plezier blijven zingen. Nieuwe kinderen blijven welkom want 
er is voor iedereen plaats!  

8 juni zingen we op korendag Monnickendam. Tot die tijd wordt het repertoire 
herhaald zodat alle kinderen de liedjes straks goed kunnen meezingen. Vanaf 
woensdag 3 april zingen de Benjamins samen met de Aspiranten en Frank begeleidt ze 

dan op de piano. De nieuwe Benjamins zijn dit nog niet gewend dus het is goed om 
dat extra te oefenen.  

 

 

De koorbus 
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Agenda voor de komende weken 
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur  

- maandag 15 april presentatie koorreis Ardennen om 19.30 uur  
- zaterdag 20 april zingen we de mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur  

- woensdag 1 mei zingen we tijdens de koorreis in Beauraing (België) 
- zaterdag 4 mei Dodenherdenking in de Mariakerk om 19.00 uur 

- woensdag 8 mei zingen we de Hemelvaartmis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
 
Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.  
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