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Nieuws November 2009 

 
Vrouwenkoor DCBO viert haar 10 jarig jubileum met een  

 
JUBILEUMCONCERT. 

Maar voordat ik u daarover verder informeer maak ik van deze 
gelegenheid gebruik om, namens Lex en alle leden van het koor, 
pater Charles Eba‘a heel hartelijk te bedanken voor de fantastische 
manier waarop hij het koor, tijdens de jubileummis van zondag 11 
oktober, in het zonnetje heeft gezet. Dit was voor ons “een mis met 
een gouden randje”!  
 
Dan nu over het komende jubileumconcert. Zoals u weet zingen wij 
hoofdzakelijk religieuze gezangen, zowel Nederlands als anderstalig 
en Latijnse missen van bekende componisten. Ter gelegenheid van 
dit jubileum zal het koor een concert geven in de Breepleinkerk te 
Rotterdam. In deze kerk is sinds kort, en als eerste in Nederland, een 
digitaal hybride Domus Prestigeorgel geplaatst, waarbij het 
bestaande pijporgel is geïntegreerd met dit digitale orgel. 
 
Het koorbestuur wil graag grotere bekendheid geven aan dit 
jubileumfeest, dan alleen in de eigen kring van de parochiekerk. 
Daarom kunt u het koor en orgel opnieuw, maar in een grotere setting 
dan bij de jubileummis, komen beluisteren tijdens ons 
jubileumconcert op vrijdag 6 november 2009. Bij een aantal werken 
zingt het mannenkoor Piet Hoeven tezamen met het vrouwenkoor 
DCBO. Ook zijn er 4 intermezzo’s en is er samenzang in het 
programma opgenomen. Verder wordt aan dit concert medewerking 
verleend door Piet Roling tenor, Sandra Pinkse sopraan, Lizette 
Kemner dwarsfluit, Henk Goosens piano, Anton van Gruijthuijsen 
trombone en accordeon, en natuurlijk Lex Grem dirigent & organist. 
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De toegangskaarten à € 6,00 (inclusief programmaboekje en 
consumptie) zijn iedere zondag vóór en na de mis van 10.30 uur 
verkrijgbaar achter in de Kruisvindingkerk, en bij het 
parochiesecretariaat Heilige Drie-Eenheid, Beukendaal 6 te 
Rotterdam, openingstijden: maandag van 10.00 tot 12.00 uur en 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, maar ook, vóór aanvang 
van het concert op 6 november, bij de ingang van de Breepleinkerk 
aan de Randweg.  
De aanvang van het concert is om 20.00 uur, de kerk is om 19.30 
uur  open. 

Als U van kerk- en orgelmuziek 
houdt is dit een aanrader!! U bent 
in ieder geval van harte welkom 
om te komen genieten. 
 
Klein intermezzo 
Genieten is een kwestie van 
bewuste dankbaarheid…….. 

 
Vriendelijke groet,  

Netti Halter, secretaris  


