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In deze eerste uitgave van het parochieblad in 2012 willen wij u een heel 

gezond, gezellig en gelukkig jaar wensen. 

Met kerstmis hebben wij 2011 afgesloten met de Missa Festiva van 

Gretchaninov. Lex heeft ons daarbij begeleid op het nieuwe kerkorgel. Na 

de mis hebben we veel fijne reacties gekregen en daar zijn wij heel blij 

mee. U heeft nu zelf kunnen horen dat uw financiële bijdragen goed 

besteed zijn. Wij vonden het ook een hele fijne eucharistieviering. 

Mede door de mooie klanken van dit orgel, en de actieve steun van Lex en 

veel koorleden van DCBO aan het koor Semper Fidelis, kunnen wij nu ook 

een betere bijdrage gaan leveren aan diensten voor een goed begin van een 

bruidspaar of een mooi afscheid van een overledene. 

 

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. 

Veel mensen hebben goede voornemens in het nieuwe jaar. Voor de 

vrouwen hebben wij een goede suggestie n.l. “kom ons koor versterken en 

beleef zelf hoe fijn het is om te zingen!!”. Dit is ook het juiste moment om 

u bij ons koor te voegen omdat wij vanaf half januari een nieuwe mis in 

studie hebben. U kunt dus van het begin af aan met ons mee repeteren. Lex 

heeft de Missa Pontificalis van Perosi bewerkt voor driestemmig 

vrouwenkoor en deze mis zijn we nu met veel enthousiasme aan het 

instuderen. 

Wellicht denkt u nu, nou, dat wil ik wel eens gaan proberen. En dat vinden 

wij leden van DCBO nu een goed voornemen, dus…. DOEN!! 

Wij repeteren iedere donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de 

Kruisvindingkerk. Wilt u gebruik maken van onze suggestie bel dan gerust 

naar onze voorzitter Nada van der Aa, tel.: 010-4327978, of naar de 

secretaris Netti Halter, tel.: 010-4322139, om te melden dat u een repetitie 

wilt bijwonen om te onderzoeken of het iets voor u is. Wij houden dan de 

bel extra in de gaten want tijdens de repetities horen wij die niet altijd even 

goed. U bent van harte welkom!! 

In het volgende parochieblad ga ik iets vertellen over onze plannen in dit 

jubileumjaar van Lex en het vrouwenkoor DCBO.   



 

DOMINO CANTARE BIS ORARE 

  
 

 

- 2 - van 2 

 

Klein intermezzo 

Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is 

onvergeeflijk. 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 


