
Jaarverslag 2018 Stichting Zingen voor je Leven Amersfoort 
 
De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van ons concert 'Beleef de warmte van Zingen 
voor je Leven' op 25 maart in de Fonteinkerk te Amersfoort. 
 

 
Concert 'Beleef de warmte van Zingen voor je Leven Amersfoort' 25 maart 20181 
 
Een hartverwarmend, omarmend concert met een afwisselend programma, waarin het koor o.l.v. 
Harry de Beer bijgestaan werd door Marie Cristien Overdulve (piano), Tine Lempens (mezzosopraan), 
Brigitte Sprengers (dwarsfluit), Pieter Vos (contrabas en tuba) en Harry de Beer (saxofoon). 
 
De bezoekers werden hartelijk ontvangen door spelers van Ithaka (Spelen voor je Leven Amersfoort). 
Er was een overweldigende opkomst van meer dan 300 bezoekers, die verrast en ontroerd werden 
door de bijzondere uitstraling van het koor. 
 
We konden dit niet doen zonder de vrijwilligers bestaande uit koorleden, ex-koorleden, familieleden en 
vrienden. Onze herinneringen aan het concert worden ondersteund door een mooie serie foto's en 
een prachtig uitgevoerde CD die Geert Zimmermann van het concert gemaakt heeft. 
 

    
Swingende ondersteuning 
 
Startdag 
Voor de startdag eind augustus was het koor te gast op Noorderheide in Vierhouten op uitnodiging 
van St. Elise Mathilde Fonds. Een hartverwarmende dag met heerlijk samen zingen en een workshop 
stembevrijding van Mariejan van Oort (stemtherapeute). 
  

                                                           
1 Foto’s Geert Zimmermann 



Afscheid 
We hebben in maart afscheid genomen van Henk Verburg; hij 
overleed toen hij nog maar nog maar net lid was van het koor.  
En in de laatste maand van 2018 moesten we afscheid nemen van 
Ansje Struijlaart. Zij was ruim twee jaar lid van het koor en na een 
jaar trad ze toe tot het bestuur. Haar enthousiasme, blijmoedigheid 
zullen we erg missen. Op de laatste dag van het jaar heeft het koor 
o.l.v. Harry, de door haar zelf uitgekozen liederen, vooral over de 
zee, gezongen tijdens haar uitvaart. 
  
Kerst  
De traditionele kerstbijeenkomst op 21 december voor de 
gastvrouwen en (het deels nieuwe) bestuur van het THHA werd ook 
weer goed bezocht. 
  
Samenwerking 
Het koor had ook in 2018 het maximum van 40 leden. Er staan nog 
steeds belangstellenden op onze wachtlijst. We wijzen hen op de 
mogelijkheden van het nieuwe Zingen voor je Leven-koor in Soest 
en de alternatieve vormen van creatieve uitingen als men 
geconfronteerd is met kanker: Ithaka (Spelen voor je Leven) en de 
creatieve workshops en het Open Atelier bij het THHA.  
 
De Stichtingen Ithaka, THHA en Zingen voor je Leven Amersfoort hebben een gezamenlijke folder 
gemaakt. Met 'De kracht van creatieve expressie bij kanker' geven we meer bekendheid aan de 
mogelijkheden die er zijn.  
Een gezamenlijke subsidieaanvraag bij Indebuurt033 is begin 2018 gehonoreerd.  
 
Financieel konden we het jaar positief afsluiten. Dit is mede te danken aan een aantal trouwe 
donateurs, maar ook aan een aantal nieuwe donateurs en giften vanuit het koor zelf. Daar zijn we 
weer heel dankbaar voor. 
  
Bestuur 
In 2018 bestond het bestuur aanvankelijk uit 4 personen, t.w. Carola 
Holtslag (voorzitter), Irma Beukenkamp (penningmeester), Ansje 
Struijlaart (secretaris) en Gert Kok (bestuurslid/coördinator). Half 
oktober mochten we een 5e bestuurslid, Rienk Rietveld, verwelkomen. 
Harry de Beer (dirigent) was bij twee van de bestuursvergaderingen 
aanwezig om af te stemmen over plannen en terug te kijken op 
activiteiten. Daarnaast was het bestuur en de dirigent betrokken bij de 
concertcommissie voor het organiseren van het concert in maart.  
De dirigent had ook dit jaar steun van de in 2017 opgerichte 
klankbordgroep. 
  
Jubileum 
In 2019 bestaat 'Zingen voor je Leven Amersfoort' 15 jaar! Daar gaan we op een passende manier 
aandacht aan besteden.  
  
 
Maart 2019, bestuur Stichting 'Zingen voor je Leven Amersfoort'.  
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Dit koor is onderdeel van Zingen voor je Leven, het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. 

Meer informatie: www.zingenvoorjeleven.nl 
 
 

Dierbare herinneringen 

http://www.zingenvoorjeleven.nl/
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