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Als dit parochieblad bij u in de brievenbus of op de deurmat valt is 
het alweer Pasen geweest. Over hoe de paasviering voor DCBO is 
verlopen zal ik in het volgende blad beschrijven. Wat wel alvast 
gemeld kan worden is dat wij hard, maar ook met veel plezier hebben 
gerepeteerd om er een mooie viering van te maken. 
De repetities verlopen eigenlijk allemaal heel gezellig en daarom 
nodig ik u dames, van harte uit om ook eens naar een repetitie te 
komen kijken en luisteren. Wie weet krijgt u dan heel veel zin om 
ook bij dit koor te horen……. In een koor zingen is niet altijd zo 
moeilijk als het soms lijkt. Het enige wat u wel nodig heeft is een 

beetje enthousiasme!! 
Wij repeteren iedere 
donderdagavond van 19.45 uur tot 
21.45 uur in de Kruisvindingkerk. In 
de pauze kunt u gezellig een praatje 
maken onder het genot van een 
gratis kopje koffie of thee en vaak is 
er ook iets lekkers bij wanneer er 
door een jarige getrakteerd wordt. 
Na afloop is er ook gelegenheid om 
wat na te kletsen, nog iets te drinken 

en van de kleine hapjes te genieten. 
U zult vast denken dat ik wel heel snel hard van stapel loop en aan 
ledenwerving doe via dit parochieblad, maar dat komt omdat ik het u 
allemaal zo gun om tijdens de diensten, i.p.v. in de kerkbanken met 
ons “in het koor” mee te zingen. Dat is werkelijk veel fijner en ik 
kan u dit uit ervaring vertellen. Jammer voor de mannen, maar het is 
nu eenmaal een vrouwenkoor. 
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Zondag 3 mei 2009 zijn we uitgenodigd om tijdens de dienst van 
10.30 uur te komen zingen in de Citykerk Het Steiger in het centrum 
van Rotterdam. Daaraan geven wij natuurlijk graag gehoor. Ook 
hiervan doe ik verslag in het volgende artikeltje.          
                                          
 
Klein intermezzo 
Het belangrijkste van muziek staat niet in de noten. 

  
Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris 

 


