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Nieuws   Juli – Augustus 2011 

Het vrouwenkoor DCBO wil alle parochianen heel hartelijk bedanken voor 

de bijzonder gulle gave tijdens de tweede collecte op zondag 12 juni jl. ten 

gunste van het nieuw aan te schaffen begeleidingsorgel. Wij zijn heel blij 

met de opbrengst van maar liefst € 483,38 !!! Wat een mooi bedrag, 

geweldig toch!!    

                                                                
Het geeft aan dat men bereid is behoorlijk in de buidel te tasten om ons te 

helpen aan voldoende geld te komen om tot de aanschaf van dit orgel over 

te kunnen gaan. Omdat er parochianen zijn die op deze zondag te kennen 

hebben gegeven liever per bank te doneren geef ik onderaan dit stukje de 

bankgegevens. 

We hebben veel goede reacties gekregen over de klank van het orgel. Het 

Agnus Dei van Georges Bizet, welke Lex tijdens de collecte ten gehore 

bracht, klonk prachtig. Deze proef was heel nuttig omdat nu is gebleken 

dat het volume van de versterkers nog aangepast moet worden om de 

mooie klank ook achter in de kerk goed hoorbaar te maken. Dit brengt 

weer extra kosten met zich mee dus gaan we vrolijk door met allerlei 

inzamelacties totdat we voldoende financiën hebben. Alle koorleden, Lex, 

maar ook onze orgelcommissie, zullen heel blij zijn als dit orgel definitief 

als begeleidingsorgel in gebruik kan worden genomen in onze kerk.  

We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen wat betreft het 

orgelgebeuren. 

De bankgegevens van DCBO zijn: 

Rekeningnummer 8361207 ten name van RK Zangkoor DCBO te 

Rotterdam, o.v.v. „nieuw digitaal kerkorgel‟. 

 

Nu iets heel anders. Op zondag 19 juni heeft DCBO het 

jaarlijkse “uitje” gehad en zoals gebruikelijk begon deze dag 

ook nu met een eucharistieviering. Deze keer waren we te 
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gast in de RK Willibrorduskerk in Esch (Haaren) om de viering met onze 

gezangen te ondersteunen. Het was een hele mooie dienst en de 

gebruikmaking van het gerestaureerde orgel was een bijzonderheid die wij 

zullen koesteren. De klank van dit orgel tezamen met het koor was een 

aparte ervaring. Er was een mooie balans tussen orgel en koor. Na de 

viering in Esch zijn we naar het kasteel in Heeswijk Dinther gegaan en 

hebben daar een wandeling door de tuinen rondom het kasteel gemaakt. 

Daarna hebben we een rondleiding in het kasteel gehad. Dat was heel 

interessant. Het weer zat niet echt mee maar dat werd rijkelijk 

gecompenseerd door een uitnodiging van het kamerkoor Choeur d‟Artist 

om, na afloop van de rondleiding, naar hun concert “Hommage au Baron” 

te komen luisteren in de concertzaal van het kasteel. Het was een mooi 

concert met gevarieerde werken van diverse componisten zoals Bruckner, 

Brahms, Haydn, Schubert, Mendelssohn maar ook Diepenbrock en Elgar. 

Er was ook een pianosolo, een nocturne van Chopin. We hebben van alle 

werken genoten. Hierna zijn we naar Berlicum gereden en hebben daar in 

een herberg heerlijk gedineerd. Het eten was meer dan prima, het weer 

minder dan prima, maar de sfeer was geweldig. Rond half tien ‟s avonds 

was iedereen weer thuis. Het was een bijzonder gezellige en leuke dag. 

 

Klein intermezzo  

De herinneringen die je later wilt hebben, moet je nu maken….. 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 

 


