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Het valt niet mee, een jaarverslag te produceren zonder het C-woord te gebruiken. Toch ga ik het 

proberen. We hebben dit jaar wellicht veel moeten laten liggen, maar toch ook nog veel kunnen doen. 

Het jaar van ons pelgrimskoor 

werd enigszins overschaduwd 

doordat onze voorzitter, Albert 

Miltenburg, in april getroffen 

werd door een herseninfarct. 

Hij is nu ik dit schrijf nog 

steeds bezig met revalideren, en 

dat met een prijzenswaardige 

wilskracht. Hij had al gauw, 

voorzover mogelijk, de draad 

weer opgepakt, maar revalideren van een dergelijke aanslag op je gezondheid valt niet mee. Vandaar 

dat ik nu (tijdelijk) het stokje van Albert heb overgenomen. Gelukkig zien we hem nog op de 

repetities. 

Die repetities zijn (te) vaak digitaal geweest. We hebben ons daarbij laten leiden door de publicaties 

van koornetwerk, dat adviseerde of het voor koren verantwoord was om te repeteren of op te treden. 

Het feit dat ons koor leden heeft die verspreid over heel Nederland wonen, maakte de afweging wel 

wat ingewikkelder, omdat ook reizen niet altijd 

te adviseren was. 

Toch hebben we nog wel fysiek kunnen repe-

teren, zelfs in de tuin van een kerk. 

Ook optreden was nog mogelijk. Wij waren erg 

blij met ons concert in de Aloysiuskerk te 

Utrecht, waar we mochten optreden in het 

kader van de muzikale vespers. 

Ook in het programma van de najaarsbijeen-

komst was plaats gemaakt voor een optreden. 

Dat vond plaats in de Jacobikerk, waar we een 

programmablok mochten vullen. Het was heel 

plezierig dat we dit keer niet gestoord werden 

door een te vroeg startend Café Saint Jacques. 

Het was dit jaar voor het eerst, dat we 

contributie moesten innen. Doordat het koor ‘uit zijn jasje groeide’ werd de begroting te vaak 

overschreden. 

We gaan als koor gewoon door met ademhalen, een voor zangers onontbeerlijke techniek, en hopen in 

2022 weer samen te kunnen zingen. Op de momenten dat we elkaar weer treffen blijkt ons koor te 

bestaan uit een groep enthousiaste zangers, voor wie saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Ik ben 

er trots op! 

Namens de koorcommissie, 

Han Pronker, 

Voorzitter a.i. 

 

  


