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Activiteiten Koor 
 
Het koor had in 2019 39 koorleden, waarbij in de loop van het jaar de 
wachtlijst werd weggewerkt. In dit jaar ontvielen ons door overlijden 2 
leden en 2 leden kozen ervoor te stoppen. We mochten 4 nieuwe leden 
verwelkomen.  
De koorleden kwamen één keer in de twee weken op vrijdagmorgen bij 
elkaar in het Toon Hermanshuis in Amersfoort. Vóór de pauze: 
stemexpressie gericht op aanwezigheid in het hier en nu, met 
stiltemomenten, klank maken, beweging, wakker maken van de stem, 
zowel individueel als gezamenlijk. Na de pauze: het er vrolijk of stemmig op los zingen al naar gelang 
de stemming van het lied. Onze dirigent Harry de Beer doet dit elke keer weer op zijn eigen bijzondere 
wijze. 
 
Ontmoetingsmiddag ‘Veerkracht bij Kanker’ te Leusden op 15 juni  
Het koor heeft gezongen op de 
ontmoetingsmiddag ‘Veerkracht bij Kanker’ op 
15 juni 2019 in Leusden. Deze middag was 
een initiatief van de St Lucasparochie en de 
Protestante Gemeente Leusden, het Toon 
Hermans Huis Amersfoort, Open Atelier 
THHA en het koor Zingen voor je Leven 
Amersfoort. De middag was gericht op 
bemoediging en op de veerkracht die in ieder 
van ons aanwezig is.  
 
 
Startdag 28 augustus 
Alweer vele jaren starten we na het (lange) 
zomerreces met een hele dag samen zijn, dit jaar gebeurde dit in de kerkzaal van de Fonteinkerk in 
Amersfoort. De startdag is een mooie traditie geworden, die ook verbindend werkt.  
Veel zingen, elkaar opnieuw ontmoeten, bijpraten en dit jaar met een workshop ‘Improvisatie’ door 
Bernadette Sikkers, theaterdocente van Ithaka (Spelen voor je Leven). 
 
15-jarig jubileum 
Op 25 oktober hebben we ons 15-jarig jubileum feestelijk gevierd in een zaal van Leerhotel ‘Het 
Klooster’ te Amersfoort.  Deze dag kwamen koorleden, bestuur en een aantal ere-gasten bij elkaar om 
te zingen, te praten en te genieten van elkaars optreden tijdens een open podium. Tussen de 
activiteiten door werd door het Leerhotel een heerlijke lunch verzorgd. Mooi dat zoveel koorleden hun 
talenten lieten zien, een geweldige dag met als herinnering een mooie roos bij het afscheid.  

 
 
 
 

 
  



Repetitie in tuin Fini 

Kerstconcert 
Op 20 december was de laatste repetitie van het jaar. Traditiegetrouw werden de medewerkers en 
vrijwilligers van het Toon Hermans Huis Amersfoort door het koor toegezongen, na de pauze zongen 
we gezamenlijk de bekende Kerstliederen. Ook was er weer ruimte voor ontmoeting tijdens de 
heerlijke Kerstlunch. 
 
Afscheid 
In 2019 namen we afscheid van ‘de oudste en grootste fan van het koor’: de vader van Harry de Beer 
overleed op 26 maart op 96-jarige leeftijd. Een groot aantal koorleden kwam op 1 april naar Tiel om de 
uitvaart bij te wonen en het lied ‘De Noche’ te 
zingen. 
Vader De Beer stuurde het koor regelmatig 
“eigenzinnige en liefdevolle brieven, meestal 
om te troosten en de waarde van het zingen 
te benadrukken”. Harry las die brieven 
tijdens de repetitie-ochtend aan het koor 
voor. 
 
We namen ook afscheid, door het overlijden 
van Fini van Luijk en Mary Goudswaardt. 
Fini was sinds 2017 en Mary sinds 2008 lid 
van ons koor. Het koor heeft bijgedragen aan 
de uitvaartplechtigheden. 
 
 

Bestuur, samenstelling en activiteiten 
 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: Carola Holtslag (voorzitter), Irma Beukenkamp 
 (penningmeester), Gert Kok (bestuurslid/coördinator) en Rienk Rietveld (bestuurslid). In de loop van 
het verslagjaar kwamen Tjitske Kooistra en Aldert de Boer zich oriënteren op een bestuurstaak. De 
vacature van secretaris bestond het hele verslagjaar. 
Er zijn door het bestuur 3 nieuwsbrieven geschreven, belangrijk als onderdeel van de interne 
communicatie.  Begin 2019 is er met de voorzitter en de programmamanager van Kanker in beeld 
(KiB) gesproken over de wachtlijst voor het koor en over de mogelijkheden om dit op te lossen. Er zijn 
enkele scenario’s betreffende de wachtlijst opgesteld die zorgvuldig met het koor zijn besproken. 
De klankbordgroep, bestaande uit een aantal koorleden, heeft een aantal keren met dirigent Harry de 
Beer overlegd over diverse zaken betreffende het koor, o.a. de wachtlijst. Ook heeft de 
klankbordgroep het jubileum in oktober voorbereid.  
Het bestuur heeft een communicatieplan en een notitie fondsenwerving vastgesteld. De taken en 
functieprofielen van de bestuursleden zijn besproken, aan het eind van het verslagjaar is een jaarplan 
2020 geschreven. In de loop van het jaar zijn de bestuursleden overgegaan van privé-mailadressen 
naar stichtingsmailadressen.  
De samenwerking met THHA en Ithaka is in 2019 voortgezet. 
Gedurende het verslagjaar was er regelmatig contact met dirigent Harry de Beer en St. KiB. 
De voorzitter heeft in november de deskundigheidsdag van St. KiB bezocht.  
 
 

Financiën 
 
Het verslagjaar eindigde met een positief saldo, dankzij bijdragen van donateurs, vrienden, (oud)-
koorleden en subsidie van Indebuurt033, (ook bedoeld voor THHA en Ithaka). De contributie voor de 
koorleden is hierdoor niet verhoogd en bleef dus op € 150,- 
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Dit koor is onderdeel van Zingen voor je Leven, het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. 
Meer informatie: www.kankerinbeeld.nl 
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