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Nieuws September 2011 

Eind juni hebben wij het seizoen afgesloten met een hele gezellige avond 

die geheel in het teken stond van een “orgeletentje”. Zoals u weet 

organiseren leden van DCBO allerlei acties om geld in te zamelen voor het 

nieuwe orgel en dit was er één van. Het etentje, waarvoor een klein bedrag 

gevraagd werd, bestond uit een kop heerlijke soep, pannenkoeken en een 

ijsje toe. De gehele opbrengst ging in de orgelkas. We streven er naar dat 

met kerstmis ons voornemen is gerealiseerd en dat we gebruik kunnen 

maken van het nieuwe orgel. Tweederde van het benodigde bedrag hebben 

we al en we hopen binnen niet al te lange tijd het laatste deel ingezameld te 

hebben. Maar ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst!! 
 

Over “lood” gesproken. Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de 

looddiefstal van het dak van de Kruisvindingkerk. Het bedrag dat nodig is 

om het dak te repareren is niet gering. Het kerkbestuur heeft voor deze 

reparatie niet voldoende middelen en daarom organiseren zij op 

vrijdagavond 23 september een gospelbenefietconcert om deze 

reparaties te kunnen bekostigen. DCBO neemt geen deel aan dit concert 

omdat ons repertoire daar niet geschikt voor is. Desondanks willen wij, 

DCBO, dit concert van harte bij u aanbevelen. Meer informatie vindt u vast 

elders in dit parochieblad. 
 

Na de vakantieperiode zijn we weer met nieuwe energie aan de 

koorrepetities begonnen. Op dit moment zijn we naast de Missa Festiva 

van Gretchaninov ook liederen en missen aan het instuderen die bij een 

uitvaart of trouwerij worden gezongen. Omdat het “rouw- en trouwkoor” 

Semper Fidelis het de laatste tijd zonder dirigent moest stellen en het 

ledental behoorlijk terugloopt, heeft Lex Grem het dirigeren van dit koor 

tijdens de rouw- en trouwdiensten op zich genomen en heeft een groot 

aantal leden van DCBO gehoor gegeven aan de oproep van Lex om 

Semper Fidelis te komen versterken. Inmiddels heeft dit samengevoegde 

koor al drie keer tijdens een uitvaart gezongen en dit werd door eenieder 

die deze diensten hebben bijgewoond zeer gewaardeerd. 
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Goed nieuws voor de mannen!! Bij het rouw- en trouwkoor zijn de mannen 

ook van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. Denk er eens over na 

en neem gerust contact op met Lex of iemand van het bestuur van DCBO. 
 

Klein intermezzo 

Als het donker is, vallen de lichtpuntjes extra goed op... 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 

 


