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Jaarverslag KKM St. Lambertus 2014
2013…. Een bijzonder jaar voor het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Het
oprichtingsjaar van de Societé St. Lambert is 1873 en dus bestaan we in 2013 maar liefst 140
jaar ! Zo begon het jaaroverzicht van 2013 dat ik vorig jaar aan jullie heb voorgelezen.
Waarom begin ik nu weer op deze manier ? Omdat een heel belangrijke link met het
jubileumjaar 2013 in 2014 zijn beslag krijgt: het grote “KKM 140 jaren jong !”
jubileumconcert. Verderop in dit jaaroverzicht meer hierover.
Na de drukke kerstperiode in 2013 kwam KKM St. Lambertus in wat rustiger vaarwater
terecht… tot 15 februari 2014 toen de Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsóng plaatsvond. Een
bijzonder gezellige avond waarop Prins Wim IV wordt opgevolgd door zijne hoogheid Prins
Wiel II. Prins Wiel maakte op een heel bijzondere wijze zijn opwachting namelijk als Star
Wars schurk Darth Vader waarmee hij zijn identiteit tot op het laatste moment verborg. Met
optredens uit eigen kring van de Kling, de Lambertinies en Voelle Sjwees, was deze avond
een groot succes.
Op 14 maart start de ledenwerving/koorscholingsactie met, initieel, een tiental
geïnteresseerde mannen. Deze ledenwerving/koorscholing welke op poten is gezet door
Carlo Dijkman, is voorafgegaan door een grote publiciteitscampagne in oude en nieuwe
media. De sessies worden verzorgd door dirigent Wim Schepers met technische
ondersteuning van Robert van Bussel.
Op 30 maart 2014 is het dan eindelijk zover: het langverwachte “KKM 140 jaren jong”
jubileumconcert. In een goed gevuld, maar helaas niet uitverkocht Wijngracht/Parkstad
Limburg Theater Kerkrade treden 2 mannenkoren, een fanfare, twee pianisten, een
bugelsolist en een tenorsolist voor het voetlicht. Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St.
Lambertus had wat te vieren... en dat mocht iedereen weten ! Samen met mannenkoor RMK
1921 uit Brunssum, fanfare Kunst en Vriendschap uit Partij-Wittem en solisten Romano
Diederen en Martin Hurkens werd een verfijnd muzikaal programma ten gehore gebracht.
Dirigent Wim Schepers had een zeer divers muzikaal programma samengesteld met als kern
de mannenkoorwerken van componist Karl Jenkins uit Wales. Zoals te verwachten viel dit
alles bij het publiek zeer in de smaak en konden zij ten volle genieten van de prachtige
muziek. Na ruim twee uren concert konden de deelnemers dan ook een staande ovatie in
ontvangst nemen. Na dit fraaie concert was er een feestelijke nazit met de vrienden van
RMK 1921 in de Wieëtsjaf. Een gezellige avond waarbij het eten in de vorm van een
“Walking Dinner” werd gepresenteerd. Helaas was er na verloop van tijd meer eten dan
deelnemers…
Tijdens de algemene ledenvergadering die op 6 april 2014 plaatsvond werden er diverse
bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd. Zo trad langjarig bestuurslid Jo Wöltgens af en werden
er twee nieuwe bestuursleden gekozen: Frans Hummel en Robert van Bussel. Verder nemen
we afscheid van voorzitter Hein Dijksma die 10 jaren lang binnen het koor de last van
voorzitter heeft getorst. Hein werd door secretaris Willem van der Putten middels een
roerende toespraak bedankt voor zijn prima leiding. Na de toespraak werd Hein door
bestuur en koor uitgeroepen tot "Lid van Verdienste". Een minutenlange staande ovatie van
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de dankbare zangers was zijn deel. Met algemene stemmen wordt vervolgens Wim de Groot
verkozen tot nieuwe voorzitter van KKM St. Lambertus.
We gaan weer over tot de orde van de dag waarbij we op 12 april 2014 deelnemen aan een
workshop voor conservatoriumstudenten directie welke in Rolduc gehouden werd. Deze
workshop is bedoeld voor de conservatoriumstudenten directie om hen te laten
kennismaken met mannenkoorzang en amateurzangers. Voor enkele jonge studenten was
dit de eerste keer dat ze voor een mannenkoor stonden. Dat betekende dat door de,
meestal jonge, buitenlandse studenten nogal wat muzikale hobbels genomen moesten
worden. Jammer genoeg deden slechts 23 zangers van KKM mee aan deze zeer interessante
en leuke dag. De dag werd afgesloten met een afsluitend concertje waarbij de deelnemende
koren elk gedirigeerd door één van de studenten een muzikaal werk ten gehore brachten.
KKM bracht op dit afsluitende concert met 23 zangers “The Creation”, gedirigeerd door een
Zuid-Koreaanse jongeman, ten gehore. We hebben alle deelnemers versteld doen staan met
een geweldige “Creation” met verreweg het minste aantal deelnemers van alle koren. Een
kippenvel moment voor alle mannenkoorzangliefhebbers én fantastische promotie voor
KKM St. Lambertus. We hebben weer eens van ons laten horen… al was het maar met 23
zangers !
Op 14 juni brengt het RMK 1921 samen met KKM St. Lambertus en tenorsolist Martin
Hurkens in de Pelgrimskerk in Brunssum het zogenaamde Midzomerconcert. Een prachtig
concert in een goed gevulde Pelgrimskerk.
In de afgelopen maanden had KKM St. Lambertus een ledenwervingsactie opgezet onder de
noemer "Je eigen stem als hobby !". Deze actie, welke getrokken werd door tenor Carlo
Dijkman, was opgezet in de vorm van een koorscholing waar geïnteresseerde mannen,
geheel vrijblijvend, kennis konden maken met hun eigen stem én KKM St. Lambertus. Het
was al direct duidelijk dat deze opzet goed aansloeg bij de deelnemers én de organisatoren.
Het waren telkens gezellige maar vooral heel informatieve sessies. Het was dan ook geen
verrassing dat na een tiental sessies een groot aantal van de initiële deelnemers aangaf lid te
willen worden van KKM St. Lambertus. Na de repetitie van 26 juni werden dan ook een zestal
nieuwe leden in de KKM-gemeenschap opgenomen.
Op 11 Juli is de laatste repetitie voor de zomervakantie. Bijna traditioneel wordt dan eerst
een uurtje gerepeteerd waarna een mooie afsluiting van het koorjaar volgt door een
openlucht concert van het koor op de Markt voor de Wieëtsjaf. Een mooie afsluiting van een
muzikaal jaar ! Na de zomervakantie gaan we verder !
Na de zomervakantie is het al snel tijd voor het jaarlijkse patroonsfeest op 14 september
2014. Dit Patroonsfeest was in meer dan één opzicht bijzonder ! Voorafgaand aan het feest
gaan de feestgangers naar de Lambertuskerk om daar gezamenlijk het patroonsfeest in te
luiden. Normaliter luistert KKM St. Lambertus deze Mis op met fraaie gezangen. Dit jaar
echter zaten alle zangers met hun partners in de kerkbanken en lieten ze zich toezingen door
het Chèvremonts Mannenkoor. Dit eerbetoon was een dankjewel voor het feit dat KKM de
jubileummis van het CMK met hun gezang had omlijst. Het moet gezegd worden... de
mannen van Chèvremont hebben zich van hun beste kant laten horen ! Na de Mis gingen de
dames alvast vooruit naar de feestzaal in de Wieëtsjaf. De zangers echter trokken naar de
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Hamboskliniek om een emotioneel muzikaal onthaal te bereiden voor bariton Jan Schrijvers,
die door ziekte geveld, al langere tijd niet meer actief mee kon zingen. Het was een mooi en
emotioneel moment voor Jan en zijn familie maar ook voor het koor. Vervolgens trokken de
zangers naar de Wieëtsjaf waar het patroonsfeest kon beginnen. Beschermheer
burgemeester Jos Som van Kerkrade beet het spits af met een mooie toespraak over de
zaken die KKM St. Lambertus zo bijzonder maken: vriendschap, traditie en cultuur. Daarmee
was KKM zoals dhr. Som zei "een pijler van de Kerkraadse gemeenschap". Hierna nam
voorzitter Wim de Groot het woord om de jubilarissen te eren. Allereerst waren de 25-jarige
jubilarissen John Huijten (2e tenor) en Bert Crombach (bas) aan de beurt. Van elk van hen
wist de voorzitter met enige anekdotes hun jaren in het koor te memoreren. Daarna was het
de beurt aan een heel bijzondere jubilaris: Werner Urlings (bariton). Werner vierde dit jaar
zijn 60-jarig jubileum bij KKM St. Lambertus. Natuurlijk wist de voorzitter ook enige fraaie
anekdotes over Werner te vertellen, na 60 jaar lidmaatschap was daarvoor meer dan
genoeg stof. Natuurlijk werd Werner ook geëerd met een oorkonde maar een 60-jarig
jubileum is zoiets bijzonders dat de vereniging vond dat er ook een speciaal cadeau voor
Werner moest komen. Daarom kreeg Werner van het koor een bronzen beeldje dat de
essentie van KKM moest weergeven: vriendschap en samenwerking. De jubilaris nam dit
beeldje met gepaste trots in ontvangst.
De najaarvergadering was op 5 oktober 2014. De eerste ledenvergadering van het “nieuwe”
bestuur. Voorzitter Wim de Groot presenteert zijn visie op de organisatie binnen het koor
middels een organigram. Hij belicht de verschillende organisatieonderdelen en hun functie
binnen het koor. Dit is een work-in-progress maar geeft wel richting aan de
organisatiestructuur binnen het koor. Om erachter te komen welke ideeën er binnen het
koor leven wordt er een kleine brainstormsessie gehouden waarin elk lid plussen en minnen
van het koor kan aangeven. Verder wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de
concertreis welke het koor voornemens is te doen in 2015. Carlo Dijkman trekt hierbij de kar
en doet verslag. De vergadering wordt op luchtige toon afgesloten met een film van Henk
Bindels over de jubilarissen van het afgelopen jaar.
Op 12 oktober participeren we in het Libertyconcert in de Brikke Oave in Brunssum. Dit
concert, dat georganiseerd is door het RMK 1921, staat in het teken van de nagedachtenis
van de Kerkraadse vluchtelingen die aan het eind van de 2e wereldoorlog in Brunssum hun
toevlucht hebben gezocht. Toentertijd heeft het RMK 1921 ook een concert voor deze
vluchtelingen georganiseerd en het leek wel passend om dit nu te herhalen samen met hun
Kerkraadse zangersvrienden.
Op 26 november stond de opera Medeé op het programma. Na een periode van repetities,
zowel muzikaal alsook acteertechnisch, hebben een aantal KKM-zangers samen met leden
van andere koren uit Parkstad "incognito" meegedaan aan de operavoorstelling van Médée
in Parkstad Limburg Theater Heerlen en het was in één woord ge-wel-dig ! Een prachtige
opera met een geweldige hoofdrolspeelster en een verrassend aandeel van KKM.
KKM is niet alleen zingen. KKM is ook familie. Zo blijkt ook weer op 29 november als de Sint,
zoals elk jaar op uitnodiging van het dames- en actiecomité, het weer behaagt om een
bezoekje te brengen aan de zangers van KKM St. Lambertus en niet in de laatste plaats aan
hun kinderen en kleinkinderen. Tijdens een zeer gezellige middag werden weer vele
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kinderen verblijd met leuke cadeau’s. De muzikale omlijsting werd, zoals reeds enkele jaren,
verzorgd door een aantal zangers onder leiding van Huub Klinkenberg die aanstekelijke
Sinterklaasliedjes ten gehore brachten. Na het bezoek van de Sint werden de kinderen weer
vergast op een spannend poppenkastspel dat wederom een hoogtepunt werd. Een zeer
gezellige en leuke middag !
Het jaar kende echter ook dieptepunten. Op 4 december 2014 bereikte ons het trieste
bericht dat onze geestelijk begeleider en liefhebber van de mannenkoorzang, Deken
Borghans, was overleden. Deken Borghans was vele jaren betrokken bij het wel en wee van
het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Hoewel KKM hem niet in zijn uitvaart
heeft mogen begeleiden, die eer was voorbehouden aan het kerkelijk zangkoor, heeft KKM
echter op gepaste wijze de laatste eer aan Deken Borghans bewezen door zijn
zeswekendienst op een memorabele wijze op te luisteren.
Zoals in voorgaande jaren heeft KKM ook een tweetal stationsconcerten in Kerstsfeer
verzorgd. Op 12 december het Veolia/NS kerstconcert in de stationshal Maastricht. Zoals
altijd zeer gezellig, fijn zingen en met een dankbaar publiek ! Daarna volgde nog het
Veolia/NS kerstconcert in het station van Heerlen. Helaas door alle bouwwerkzaamheden
nog steeds buiten in de kou, maar toch bereik je dan publiek dat anders nooit
mannenkoorzang zou aanhoren. Uiteindelijk toch de moeite waard en leuk om te doen.
Onze traditionele kerstviering vond plaats op 13 december… zoals altijd zeer sfeervol.
Voorafgaand aan de kerstviering werd de Heilige Mis opgeluisterd in de Lambertuskerk. Na
de Heilige Mis volgde de kerstviering in de Wieëtsjaf. Deze avond is altijd bijzonder: het is
gezellig maar toch ingetogen en gericht op het kerstgevoel. Zo ook dit jaar met mooie
gedichten van René Schupp en Marleen Wagner. Ook de Kling gaven weer acte-de-présence
met sfeerverhogende kerstliedjes die ze afsloten met het Stille Nacht dat door allen
meegezongen werd. Het was een mooie sfeervolle avond waarmee gezamenlijk de
kerstperiode werd ingeluid.
Op zondagmiddag 21 december werd KKM St. Lambertus ontvangen in Seniorenzentrum
Lambertus in Hückelhoven. In dit verzorgingstehuis, waar bas Marcel Ballas de scepter
zwaait, mocht KKM een kerstconcert verzorgen. In een volledig gevulde aula, er moesten
zelfs nog stoelen bijgeplaatst worden, liet KKM zich van zijn beste kant horen en bracht een
prachtig concert over de bühne. Een verdiende ovatie was hun deel. Na het concert liet
Seniorenzentrum Lambertus zich van zijn meest gastvrije kant zien: de nazit was zeer gezellig
en het mocht de zangers aan niets ontbreken. Al met al een prachtig concert dat bij zowel
zangers als publiek in goede aarde is gevallen. Hopelijk mogen we daar nog eens
terugkomen !
Voor het tweede jaar op rij luisterde KKM St. Lambertus niet op de traditionele 2e kerstdag
maar op 1e kerstdag de heilige mis op in de Lambertuskerk. Natuurlijk werd een prachtige
mis gezongen voor een goed gevulde kerk, maar toch overheerste het gevoel dat we weer
naar de 2e kerstdag terug zouden moeten keren. Voor 2015 gaat het bestuur dit proberen te
realiseren maar het staat of valt met de beschikbaarheid van een dirigent.
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Rest mij nog om iedereen te bedanken die zich in 2014 voor het koor ingezet hebben. Ik ga
geen namen noemen maar laat ieder voor zichzelf eens denken aan alle activiteiten die dit
jaar vóór en dóór het koor ontplooid zijn, in dit jaaroverzicht zijn er een aantal voorbij
gekomen, en vraag je dan eens af of dit mogelijk was geweest zonder inzet van allerlei
mensen in en om het koor. Super bedankt allemaal !

Addendum.
In 2014 zijn een tweetal nieuwe ordecommissarissen benoemd als opvolger van Werner
Urlings. Dit zijn de heren: Frans Hummel en Henk Bindels.
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