Parochieblad St. Caecilia, Berkel-Enschot
jaargang 5, 2008, nummer 2

zomer

In dit nummer
1

Voorwoord
REDACTIE

2

Voor het eerst
PASTOOR PIETER SCHEEPERS

4

Waken met eerbied en respect
NIEK RIJNIERS EN FRANS DE VET

6

Financiële resultaten Caeciliaparochie
PETER MAAS

8

Inspiratie in verscheidenheid. Op bezoek bij
christengemeente ‘Op de Rots’
ELDERT BAAN

11
13

Evolutie, toeval of ontwerp (1)
TON BORSBOOM SR.
Spraakverwarring als godsgeschenk
JAN SIMONS

17

Meedenken en doen. Taken en activiteiten pastoraatgroep
WILLEM LEYS

18

Column
VINCENT VAN BAAREN

21

Veertig jaar gemengd koor St. Caecilia
LEIDA PAULUSSE

Veertig jaar gemengd koor St. Caecilia

V

an oudsher was een kerkkoor een mannenkoor. Zo was het ook in
Enschot, totdat pastoor van Acht eind zestiger jaren graag een
dameskoor wilde ter opluistering van rouw- en trouwdiensten. Dat
dameskoor startte in 1966 onder leiding van de heer Vugs; dezelfde die al
jarenlang leiding gaf aan het mannenkoor. Toen het dameskoor in 1968
werd opgenomen in het bestaande mannenkoor, was er ineens een
gemengd koor. Vandaar het veertigjarig bestaan in 2008.
In die veertig jaar zong het gemengd koor onder leiding van de heren Vugs
(vanaf 1968), van Gestel (vanaf 1978), Alessie (vanaf 1983) en Wim van
Zandvoort (vanaf 1992). Voor een zangkoor is de dirigent belangrijker dan
de pastoor van de parochie waar het koor voor zingt. In diezelfde veertig
jaar zag het gemengd koor zes pastores van de parochie voorbijkomen: van
Acht, Wim Jacobs, Frans van Spreeuwel, Hein Tops, diaken Jan Joosten en
de huidige pastoor Pieter Scheepers.
Het gemengd koor draagt niet alleen al veertig jaar de naam van St.
Caecilia, maar ook haar feest, eind november, werd al die jaren uitbundig
gevierd. Zo gedisciplineerd als de leden van een koor zijn als ze eenmaal
paraat staan onder de leiding van de dirigent die hoge eisen stelt aan
zichzelf, maar ook aan zijn koorleden, zo uitgelaten kunnen ze zijn tijdens
hun jaarlijkse Caeciliafeest. Dan blijkt weer eens wat een saamhorigheid
en gezelligheid je bij zo’n koor vindt. Logisch: chagrijnige mensen zingen
niet!
Leida Paulusse,
namens het gemengd koor St. Caecilia
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