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In memoriam

Henk de Croon
( 1944 –  2020)
Op donderdag 19 maart overleed
na een ziekbed van enkele
maanden onze muzikale steun en
toeverlaat Henk de Croon. Henk
maakte als organist en vaste
begeleider deel uit van de
artistieke leiding van Gemengd
koor Cantiqua en bepaalde als
zodanig samen met de dirigenten
welk
repertoire
in
studie
genomen kon worden. Henk de
Croon was de vaste begeleider
sinds 1975, toen hij Ad Strijbosch
opvolgde.
Samen
met
de
toenmalige dirigent Henk van
Doorn (overleden in 2005) kon hij
ons koor (toen nog Gemengd
Koor Loven Besterd geheten)
mee helpen opstomen in de vaart
der volkeren. Het Gemengd Koor
werd een vaste waarde in de stad en stond en staat nog steeds bekend om
zijn kwalitatief hoogstaande uitvoeringen en concerten. Henk de Croon heeft
hier overtuigend bij aan de basis gestaan. Steeds kon op hem gerekend
worden als er extra repetities nodig waren. Zijn absolute gehoor kwam hem
dan goed van pas. In de loop van de jaren heeft Henk ook de nodige muziek
speciaal voor ons koor gecomponeerd. Een groot aantal Nederlandstalige
liederen werd door hem van meerstemmige zettingen voorzien. Niet altijd
even eenvoudig trouwens. Op zijn naam staat ook een drietal missen die
door het koor met enige regelmaat worden uitgevoerd. Een van de missen
componeerde hij speciaal voor dirigent Arjan van Baest ter gelegenheid van
diens 10-jarig dirigentenjubileum. Henk was een musicus pur sang, met een
enorme verering voor zijn grote held Johann Sebastian Bach. Hij was ook
een eigenzinnig musicus, die zijn muziektheorieën en anekdotes met graagte
en een gezonde dosis humor, maar met niet te missen overtuigingskracht,
overbracht op de koorleden. Vermeldenswaard is ook zijn grote
improvisatietalent op het kerkorgel. De fraaiste melodieën ontsproten
regelmatig spontaan aan zijn fantasie. Zijn betekenis voor de muzikale
ontwikkeling van ons koor staat buiten kijf en zal nog lang na-ijlen.
Maar Henk was ook een echte verenigingsman. Hij hield ervan onder de
koorleden te zijn tijdens feestjes en andere bijeenkomsten. Henk was niet te
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beroerd om mee te helpen sjouwen als er bijvoorbeeld een podium moest
worden opgebouwd. Hij had een fijn gevoel voor humor en hield ook van een
goed glas bier of wijn op zijn tijd. En qua eten was hij een echte lekkerbek.
Kortom, Gemengd Koor Cantiqua heeft met groot verdriet afscheid moeten
nemen van een goed mens, een begenadigd musicus en een goede vriend
die hij van ons allen was. We zullen hem enorm missen. We wensen alle
familieleden, vrienden en bekenden van Henk veel sterkte om dit verlies te
kunnen dragen.

Brief aan koorleden, concertbezoekers over het verplaatsen van het
concert van 4 april 2020

Nu het Coronavirus ons allemaal parten speelt, en wij genoodzaakt zijn om
ons concert van 4 april, “Maria Magdalena – Laat mijn tranen jouw voeten
wassen” in Cultureel Centrum de Schalm te Berkel-Enschot af te gelasten,
willen wij u informeren over de gevolgen hiervan. We hebben, in nauw
overleg met diverse betrokkenen, een nieuwe datum gevonden.
Op zaterdagavond 20 maart 2021 vindt ons concert plaats in Cultureel
Centrum De Schalm te Berkel-Enschot. We zijn heel dankbaar dat we deze
kans opnieuw hebben gekregen.
Uw reeds betaalde kaartje blijft geldig op 20 maart 2021. Neemt u s.v.p. zelf
contact op met diegene die bij u een kaartje besteld heeft?
Indien u niet kunt (of niet meer wilt), wordt het volledige bedrag
teruggestort.
Het bedrag (of een gedeelte daarvan) van het toegangskaartje mag
natuurlijk ook gedoneerd worden.
Met deze donatie kunnen gemaakte kosten en ingehuurde professionals
zoals de dirigent, regisseuse, solisten en artiesten toch worden betaald.
Deze zzp’ ers willen wij een warm hart toedragen in deze voor hen zo
moeilijke (Passie) tijd.
We staan voor een flinke uitdaging om er financieel zo goed mogelijk uit te
komen.
Graag wil ik van u weten of u:
 Het kaartje wilt gebruiken voor het concert op 20-03-2021


Het bedrag teruggestort wil krijgen



Het bedrag (of een gedeelte daarvan) wil doneren

Bij deze dus een vriendelijk verzoek om snel te reageren zodat onze
penningmeester de zaken financieel kan afhandelen.
Hartelijke groet, namens Gemengd Koor Cantiqua
Lia de Kok
06 - 55 77 87 87
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Bulletin Parochie Peerke Donders
Beste parochianen,
Het coronavirus drukt een zware stempel op het leven van veel mensen. Met
name op die mensen die door het virus getroffen zijn en op hen die voor hen
zorgen thuis of in de gezondheidszorg. Ook binnen onze eigen
parochiegemeenschap zijn er mensen door het virus besmet geraakt. Vanuit
de overheid is er een beroep gedaan op ieder van ons om de mogelijkheden
dat dit virus zich verder verspreidt zo goed als het gaat in te dammen.
‘Sociale onthouding’ is dit genoemd. Vanuit het besef dat we als christenen
de opdracht hebben om elkaar te helpen en te beschermen heeft ook de
parochie besloten tot een aantal maatregelen:
- De vieringen van zaterdag 14 maart, zaterdag 21 maart en zaterdag 28
maart in Padua, De Bijsterstede en de Duynsberg komen te vervallen. - Ook
de vieringen van zondag 15 maart, zondag 22 maart en zondag 29 maart in
Het Kruispunt, de Montfortkerk, de Lucaskerk en de Petrus Donderskerk
komen te vervallen. - Alleen in de kerk op het Goirke is er de op de
genoemde zondagen de mogelijkheid tot gebed en bezinning tijdens de
eucharistieviering van 9.30 uur. De vieringen zijn zonder koor. De mensen
worden gevraagd om in de kerk afstand tot elkaar te nemen. Na afloop van
de viering is er geen gezamenlijk koffiedrinken. - De Inlooplunch op dinsdag
en donderdag komt de komende week te vervallen. - De muzikale vertelling
van zaterdag 14 maart door vrouwenkoor Switch in de Petrus Donderskerk
gaat niet door. - De parochiecentra blijven op de gebruikelijk tijden open. De betrokkenen bij koorrepetities, vergaderingen en andere bijeenkomsten
binnen de parochie zullen zelf de afweging maken of de betreffende activiteit
door zal gaan. - Parochianen die de komende weken de communie thuis
willen ontvangen kunnen dat kenbaar maken door te bellen naar 013 – 207
01 27 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Het pastoraal team en het parochiebestuur doen een beroep op u om in uw
gebed thuis God te vragen om kracht en troost voor de mensen die door het
virus getroffen zijn, om moed en wijsheid voor de mensen die in deze tijd
voor moeilijke beslissingen staan. Moge God met ons zijn.
Bestuur en Team Parochie Peerke Donders.

Meer informatie over de parochie:
www.parochiepeerkedonders.nl
De parochie is telefonisch bereikbaar onder: 013- 2070127
Het email-adres van de parochie is: info@parochiepeerkedonders.nl
Noodtelefoon (voor ziekenzalving en uitvaart): 06-51990105 (tussen 8.00
en 20.00 uur)
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