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Het jaar 2021 is wederom een jaar geworden zoals wij dat niet meer hopen mee te maken. De 

coronamaatregelen beheersten het gehele jaar en hebben net als in 2020 diepe sporen nagelaten in ons 

leven, in de maatschappij, in het koorleven en het kerkelijk leven. Aan het einde van het jaar volgden 

wijzigingen van de maatregelen zich steeds vaker op en werd de termijn van de maatregelen steeds 

korter. Dit leidde voor het bestuur tot het nemen van soms draconische besluiten die onder een enorme 

tijdsdruk genomen moesten worden. Een bijkomende moeilijkheid was de grote hoeveelheid 

belanghebbenden: de parochie, de Koorschool, de adviezen van koornetwerk, de leden, de kinderen, 

de ouders, onze dirigent en de bestuursleden zelf. Dit maakte de besluitvorming vaak tot een legpuzzel 

om de verschillende belangen, mogelijkheden en beperkingen te wegen. Niettemin hebben wij in 2021 

enkele malen samen als compleet koor kunnen zingen en een groot deel van het jaar in klein 

gezelschap.  

De belangrijkste verandering in 2021 was het aantreden van onze nieuwe dirigent Hester Westra. 

Hester stond voor de enorme uitdaging om als koordirigent te moeten starten voor steeds wisselende 

samenstellingen van slechts enkele koorleden. Dit vraagt veel van een startende dirigent. Niettemin 

verliepen de missen vlekkeloos en werd er zeer goed gezongen door onze koorleden die veelal als 

solisten voor de parochianen stonden te zingen. Het verdient een zeer groot compliment voor onze 

dirigent die onder deze buitengewoon lastige omstandigheden een start bij ons koor heeft moeten 

maken. 

Een ander aandachtspunt voor 2021 was het op papier zetten van een samenwerkingsovereenkomst 

met de Koorschool. Weliswaar werken wij al vele jaren met de Koorschool samen, maar er hebben 

nooit afspraken op papier gestaan. Dit resulteerde in het verleden regelmatig tot discussies. Onder 

toeziend oog van een externe deskundige, Ger Roos, is in 2021 de gehele overeenkomst op papier 

gezet en op 25 januari 2022 hebben Margriet van der Ploeg, directeur-bestuurder van de Koorschool 

en Maarten Boddaert, voorzitter van het KKU de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Een derde aandachtspunt voor dit jaar was het maken van afspraken met onze leden over het maken en 

publiceren van opnamen (geluid, foto, film) voor onder meer sociale media. Mede door de AVG en het 

feit dat missen steeds vaker noodzakelijkerwijs online worden gevolgd, noopte het bestuur om 

hiervoor schriftelijke afspraken met onze leden te maken om daarmee ook de privacy van onze leden 

te waarborgen. 

Wat betreft koorzang: veel ging niet door of noodzakelijkerwijs in klein gezelschap, veelal met vier 

zangers. Toch kende 2021 een aantal artistieke hoogtepunten. Bij gebrek aan koorzang namen wij in 

het voorjaar het initiatief om van de gelegenheid gebruik te maken om te werken aan stemvorming, 

mede door de opgelopen muzikale achterstanden. In het late voorjaar kregen verschillende leden 

enkele lessen stemvorming van countertenor Gerben van der Werf. 



 

 

Met Palmpasen, Goede vrijdag, de Paaswake werd iedere keer door vijf zangers gezongen in de mis. 

Op Palmpasen waren dat Anneriek Bronsema, Bobbi Jonkers, Cato Bruinewoud, Isabelle Mevissen en 

Marlies Jonkers. Op Goede Vrijdag Anne van der Hulst, Elske van Wonderen, Nynke Jongbloed, Rosa 

van der Hulst en Vera Boddaert. Tijdens de Paaswake zongen Bas Albers, Eugène Héman, Jan 

Tesselaar, Mees Buizer en Rob Weide. Op Paaszondag heeft groep 8 kunnen zingen in de mis. Op 13 

mei maakten Keemoen van Vliet-Perozo, Aukje Kloosterman, Lieke Jonkers, Sofia Schuddeboom, 

Kato Lindberg en Vera Boddaert een uitstapje naar de Heilig Hartkerk in Hilversum om te zingen in 

de Hemelvaartsmis. Met Pinksteren zong groep 7 in de mis. Op 11 juli hebben wij op gepaste wijze 

afscheid kunnen nemen van groep 8. Met een heus concert in de Getrudiskathedraal kon geheel groep 

8 optreden voor beperkt publiek. Gedenkwaardig was de eerste koorrepetitie van Hester met de leden 

op 15 juli in de tuin van de Koorschool.  

Op 28 augustus was er ruimte voor ontspanning en organiseerden wij de zeilweekenddag. Pas op 2 

september kon er voor het eerst weer met het gehele koor, inclusief groep 7 en 8 gezongen worden. 

Het studieweekend van 1-3 oktober kon doorgang vinden en werd daarmee een van de hoogtepunten 

van 2021, waarbij onze leden eindelijk weer eens langere tijd samen konden zingen. Dit resulteerde in 

een eerste tutti-optreden in de mis op 31 oktober. Ook de missen van Allerheiligen en Allerzielen op 1 

en 2 november vonden doorgang. Op 27 november konden wij opnamen maken van de Missa 

Catharina (https://www.youtube.com/watch?v=qVN0OYoLAVo) gecomponeerd door onze organist 

Wouter van Belle. 

Wat het hoogtepunt van het jaar had moeten worden, het Kerstconcert op 19 december en de missen 

op 24 en 25 december eindigde in een grote deceptie. Binnen een week moest het bestuur het 

programma tweemaal volledig aanpassen op basis van de laatste coronamaatregelen. Het Kerstconcert 

werd aanvankelijk nog aangepast in een video-opname zonder publiek, maar de avond voor deze 

opname besloot het bestuur met pijn in het hart de gehele opname te annuleren, nadat die dag nog was 

gerepeteerd met het gehele koor. De kinderkerstviering werd geheel geannuleerd. De nachtmis op 

Kerstavond en de viering op 25 december bleek uiteindelijk alleen nog mogelijk in zeer beperkt 

gezelschap. De Kerstnachtmis werd gezongen door Bobbi Jonkers, Lieke Jonkers, Aukje Kloosterman, 

Sofia Schuddeboom en Anne-Jet van Zwam zonder publiek. De viering op 25 december werd 

verzorgd door Jan Tesselaar, Gerrit Bronsema, Rob Weide, Peter van Bunnik en Ewout ten Heuw in 

de aanwezigheid van slechts enige tientallen parochianen.  

Hoewel ons koor in 2021 nauwelijks in koorverband heeft kunnen zingen, hebben wij ons 

ledenbestand behoorlijk op peil weten te houden, mede door een instroom van zeven nieuwe senioren. 

Een zorg blijft het op peil houden van het aantal mannelijke koorleden. Het uitblijven van het 

ouderproject in 2021 als gevolg van de maatregelen hielp niet mee om instroom te bewerkstelligen. 

Vooruitkijken naar 2022 is bijzonder lastig. De gehele cultuursector verkeert in zeer grote 

onzekerheid. Wij proberen vooruit te plannen, zoals de koorreis in het voorjaar, maar blijven rekening 

houden met eventuele inperkingen. Een vergezicht ontbreekt echter en voorlopig blijft het 

improviseren voor de korte termijn. Met hoop kijken wij naar de toekomst met minder of geheel 

zonder beperkingen, zodat wij weer gezamenlijk kunnen zingen en optreden in missen en concerten 

voor al onze leden. 
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