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Gemengd Koor Resurrexit (foto 14-2-2022)

Jaar 2021.
We staan allereerst stil bij het overlijden op 20-4-2021
van Piet de Witte, echtgenoot van ons gewaardeerd lid
Joke de Witte-de Goei. Oud-lid Corrie van der Vlugt-van
Bavel overleed op 21-5-2021 op 100 jarige leeftijd en
ook werd het overlijden aangekondigd van ons voormalig bestuurslid Toos van der Linden; de crematie vond
plaats op 7-6-2021 De eerste maanden van dit jaar zijn
in de greep gebleven van de pandemie, waardoor het
zicht op repeteren volkomen verdween.

Wil van Leijsen heeft op 14
september 2021 afscheid
genomen van Resurrexit en
tot 28-9-2021 heeft Ellen de
repetities met verve geleid.
Daarna heeft Maria Zijlmans
de dirigeerstok in handen
genomen.
Maria Zijlmans-de Wijs

In april werd de eerste bestuursvergadering gehouden in
de Baselaer omdat daar de 1,5 meter gewaarborgd was.
In de daarop volgende bestuursvergadering is de voorbereiding op de A.L.V. aan de orde gekomen, welke
gehouden werd op 29 juni 2021.
Daarin werd als voornaamste punt ‘het zoeken naar een
nieuwe dirigent” ter sprake gebracht, nu Wil van Leijsen
op 22-06-2021 in een vergadering met het bestuur zijn
vertrek had aangekondigd. De dirigent gaf wel aan zijn
contract uit te dienen, mochten wij op korte termijn
geen nieuwe dirigent vinden. De grootste aandacht
werd verder geschonken aan de ledenwerving omdat
het voortbestaan van Resurrexit op het spel stond bij
het verlies van zoveel leden in de afgelopen jaren. Ook
werden in de A.L.V. de commissies weer opnieuw
samengesteld. In financieel opzicht was de vereniging
gezond ondanks de perikelen van de Corona maar mede
ook door de bezuinigingen op de uitgaven.
In de vakantieperiode heeft het bestuur een aantal
dirigenten benaderd, onder wie Maria Zijlmans-de Wijs
benaderd. Zij stond open voor een gesprek dat gepland
werd begin september, direct na de zomervakantie. Zij
had een pre omdat zij bekend was met het repertoire
van Resurrexit en omdat zij vanaf 28-9-2021 ook de
zondagsmissen
kon dirigeren. Een aantal dirigenten die
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wij op het oog hadden, waren reeds bezet wat betreft
de zondagsdiensten.
Op 14 december overleed plotseling ons lid Corrie van

De leden zijn zeer ingenomen met de keuze die het bestuur
heeft gemaakt; er zijn er een paar nieuwe leden die haar
nog moeten leren kennen. Maria Zijlmans kende wel onze
pianiste al vanuit het kamerkoor Resonans. Wij zijn blij met
de voortreffelijke begeleiding op piano en orgel van Ellen
Walschots, teruggekeerd bij Resurrexit sinds 1-7-2018.
De open dag in de Baselaer in Augustus was goed verzorgd
maar niet zo feestvol vanwege de beperkingen van Corona.
De verwachtingen inzake de herstructurering van de
subsidietoekenning op 25 september in het Factorium
werden in beginsel minder positief ontvangen. Corona
gooide nogmaals roet in het eten, waardoor de lopende
verplichtingen aan de zorgcentra werden opgeschoven naar
2022. Alleen de herdenkingsdienst voor de overledenen in
zorgcentrum Zonnehof kon doorgang vinden. In deze dienst
werd ons lid Pierre Smolders onwel (aanval van hyperventilatie) en heeft nadien op doktersadvies de voor beiden
spijtige keus gemaakt om te stoppen bij Resurrexit.
De zondagsdiensten (de vierde zondag van oktober en
november) in de parochie van de Z. Peerke Donders en de
dienst van “Allerzielen” zijn tot tevredenheid van het
pastoraat door Resurrexit opgeluisterd. De kerstvieringen
gingen niet door vanwege Corona.
Ook verloren we op 14 december een trouw lid, Corrie van
der Putten, waarvan wij met een prachtige uitvaartdienst
op 18-12-2021 nog afscheid van haar hebben genomen.

