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Beste zangers, 
 
Deze informatiebrief bestaat uit 4 onderdelen, namelijk 1) u informeren over de nieuwe 
bestuurssamenstelling, 2) de informatie over de uitvoering van de Matthäus Passion (MP) in 2023, 3) het 
aanmeldformulier om u als zanger op te geven voor de MP van 2023 en 4) data overige projecten. 
 
1) Bestuurswisseling 
Met spijt delen wij mee dat Wiesje Verhoef-Verbove per 31 augustus 2022 gestopt is met haar 
bestuurstaken. Zij heeft vanaf 2014 met nauwgezetheid de kooradministratie en de laatste twee jaar ook 
de financiën gedaan. Wiesje, hartelijk dank voor je grote inzet! Gelukkig hebben we versterking kunnen 
vinden. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: 
 
Wouter Verkerke, Voorzitter en Algemene Zaken 
Netty van Megen, Secretaris 
Adri Schellevis, Penningmeester 
Margot Postma, Kooradministratie en Public Relations 
Hans Spliet, Vicevoorzitter en Algemeen Bestuurslid 
 
2) Uitvoering MP 2023 
De uitvoering is gepland op woensdagavond 29 maart 2023 met de generale repetitie op dinsdagavond  
28 maart 2023. Bas van Houte heeft weer de muzikale leiding.  
 
Solisten en medewerkenden 
Klaartje van Veldhoven (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt), Marcel van Dieren (bas/bariton, Christus), 
Johannes Vermeer (bas, aria’s), Jeroen de Vaal (tenor aria’s), Jan Willem Schaarsma (tenor evangelist), 
Arjen Leistra (orgel continuo), Ivanka Neeleman (viola da gamba), het Holland Symfonie Orkest, het 
Schiedams Bachkoor en het Schiedams Bachjeugdkoor, o.l.v. onze repetitor Anja Brands. Kent u wellicht 
kinderen die willen meezingen? Meld het ons s.v.p.!  
 
Stem- en partijkennistesten 
De eerste zaterdag van de repetitieperiode, 28 januari, zullen wij besteden aan stem- en 
partijkennistesten voor alle koorleden. Er wordt in groepjes (SATB) voorgezongen. Bas zal individuele 
aanwijzingen geven. De koorleden moeten over voldoende notenkennis beschikken om in staat te zijn 
zelfstandig hun partij in te studeren (eventueel door middel van https://www.koorpartij-oefening.nl/) en 
ten gehore te brengen. Nieuwe koorleden leggen later een tweede test af, met accent op de partijkennis. 
Indien nodig vragen we ook aan overige koorleden later zo’n tweede test af te leggen. Wij streven ernaar 
u het rooster voor de stem- en partijkennistesten vóór half januari toe te sturen.  
 
Koorrepetities 
De koorrepetities en de uitvoering vinden plaats in de Grote of Sint Janskerk. De koorrepetities zijn 
gepland op de volgende zaterdagen: 28 januari (stem- en partijkennistest), 11 februari, 18 februari, 4 
maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart (van 10.15 – 13.00 uur). U moet minimaal 5 zaterdagrepetities 
bijwonen (de verplichte stemtest telt niet als repetitie). Aanwezigheid bij de generale repetitie is 
verplicht. Mocht u verhinderd zijn op 28 januari, dan moet u na de eerste repetitie alsnog voorzingen. 
 



Financiële bijdrage 
De bijdrage voor de koorleden wordt later vastgesteld. Daarover krijgt u bericht.  
 
Aanmelding 
Wilt u voor 11 oktober 2022 laten weten of u mee wilt zingen? Dit kunt u doen door bijgaand formulier in 
te vullen en per post of e-mail naar Margot Postma te sturen.  
 
Vrienden van de Matthäus Passion 
De Vriendenkring van de Matthäus Passion Schiedam helpt ons om de jaarlijkse uitvoeringen mogelijk te 
maken. Een Vriend steunt ons met een vast bedrag per jaar. Voor het jaar 2023 moet dit bedrag nog 
worden vastgesteld. Een Vriend krijgt daarvoor op een goede plek in de kerk een plaats voor de 
uitvoering. Misschien kent u in uw omgeving nog iemand die Vriend zou willen worden? Neemt u s.v.p. 
ook contact met mij op als u iemand kent die een advertentie in ons mooie programmaboekje zou willen 
plaatsen. 
 
3) Aanmeldformulier, zie bijlage 
 
4) Overige projecten en data 
 
Vriendenavond 
Donderdag 13 oktober 2022 om 19.30 uur is er weer een Vriendenavond in de Grote- of Sint Janskerk. 
Klaartje van Veldhoven zingt speciaal voor ons enkele liederen van haar cd ‘Miroir De Peine’ en wordt 
begeleid door organist Matthias Havinga. U en uw introducees zijn ook van harte welkom op deze 
bijzondere en exclusieve avond. De toegang bedraagt € 10,- pp. De folder ontvangt u apart. 
 
Masterclass 
Ook in 2023 willen wij weer graag een masterclass houden onder leiding van Klaartje van Veldhoven. De 
voorgaande twee edities waren een groot succes. Noteer alvast de datum in uw agenda: donderdagavond 
16 februari 2023. Berichten hierover volgen. 
 
Scholenproject 
Kinderen uit de bovenbouw van enkele basisscholen worden uitgenodigd voor een kennismaking met de 
muziek en de koorzang van de Matthäus Passion. Als vaste dag zal de dinsdag in de week vóór de 
uitvoering worden aangehouden. In 2023 zal dat op 21 maart zijn (onder voorbehoud). Koorleden die dat 
willen, kunnen hieraan meewerken. Berichten hierover volgen. 
 
Inloopconcert Stille Zaterdag 
Het is traditie dat op de zaterdag vóór Pasen, Stille Zaterdag, ’s middags een inloopconcert in de Grote of 
Sint Janskerk wordt gehouden. Er worden dan enkele koralen, aria’s en koorstukken uit de Matthäus 
Passion ten gehore gebracht. In 2023 zal dat op 8 april zijn (onder voorbehoud). Koorleden die dat willen, 
kunnen ook hieraan meewerken. Tevens besluiten we daarna ons MP-project 2023 met een nazit, een 
hapje en een drankje en goed gesprek.  
 
We hopen weer op inspirerende repetities en een mooie uitvoering! 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Margot Postma, kooradministratie 


