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2019 was een mooi jaar en 2020 beloofde ook weer een gedenkwaardig jaar met vele
activiteiten en de voorbereiding voor het jubileumjaar 2023 in het verschiet. Daarom
begonnen we op 3 januari 2020 met goede moed aan onze eerste repetities.
Op 21 februari 2020 kwam de eerste tegenvaller van dit jaar, we wisten het toen nog niet
maar er zouden er nog vele volgen. Op 21 februari zou de Lambeëtes carnavalsavond
plaatsvinden. Gezien het teruglopende deelnemersaantal in de afgelopen jaren was de
carnavalsavond vorig jaar al kleiner van opzet. Omdat de verwachting was dat de dalende
trend onder het aantal eigen deelnemers zou doorzetten was de vraag of we nog steeds veel
energie en middelen moesten steken in een evenement dat steeds minder voor onze eigen
leden was. Het antwoord op deze vraag was “nee”. Het besluit werd genomen om de
Lambeëtes Oavend niet door te laten gaan. Prins Frans III blijft voorlopig de laatste
carnavalsprins van KKM.
Op 6 maart is er een gedenkwaardige repetitie. Op zich een normale repetitie maar aan het
eind spreekt bas Marcel Ballas de leden toe. Hij vertelt dat in Duitsland alles op slot gaat in
verband met een virus. Hij waarschuwt iedereen voorzichtig te zijn en vooral gezond te
blijven. Dit zou de laatste repetitie van 2020 blijken te zijn.
Dan is er op 12 maart een bestuursvergadering waar het bestuur, naar aanleiding van de
landelijk ingestelde maatregelen, in eerste instantie besluit om alle kooractiviteiten tot 31
maart op te schorten.
Vanaf dat moment zijn alle gezamenlijke voorgenomen activiteiten vervallen. Wat is er
allemaal niet doorgegaan?
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ALV
Dodenherdenking
Dinnerconcert
BBQ Zomerfeest
Terrasconcert tgv laatste repetitie voor zomervakantie
Kliniekconcert
Najaarsvergadering
Stationsconcert
Stationsconcert
Kerstviering
Kerstconcert Hückelhoven
Opluistering Heilige Mis 2e Kerstdag Lambertuskerk

Zijn er dan helemaal geen activiteiten meer geweest??? Het bestuur is blijven
doorvergaderen maar dan online. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om de
koorleden toch te laten zingen al is het dan in eerste instantie alleen maar onbegeleid
oefenen thuis. Maar helaas waren er ook andere zaken…
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Op 18 maart krijgen we het trieste nieuws van het overlijden van Jo de Faber. Samen met
zijn vrouw Els was hij jarenlang een groot fan van het koor en langjarig lid van actiecomité en
lid van de commissie van Bijstand. Corona is hem noodlottig geworden. Door de
coronamaatregelen konden we helaas de uitvaart van Jo niet begeleiden.
Dan steekt op 20 maart Huub Klinkenberg ons allemaal een hart onder de riem door een
mail met een MP3 van “You’ll never walk alone” zoals we dat zelf gezongen hebben tijdens
het Zonnewendeconcert. Een mooie versterking van een mooi saamhorigheidsgevoel.
Dan bereikt op 2 april ons het trieste nieuws dat onze erevoorzitter Toon Willems aan de
gevolgen van corona is bezweken. Toon was een groot aanhanger van het Koninklijk
Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en liet dat ook duidelijk blijken. In de jaren 80 van de
vorige eeuw heeft hij in roerige tijden de voorzittershamer opgepakt en van KKM een
bloeiende vereniging gemaakt. Toon is zeker 2 decennia lang voorzitter geweest en
gevestigde KKM leden spreken met ontzag, bewondering en respect over zijn
‘regeerperiode’. Na zijn voorzitterschap van het koor is Toon nog jaren voorzitter van de
Commissie van Bijstand geweest. Hij was een Lambertusman in hart en nieren. Het deed het
koor intens pijn dat we niet op gepaste wijze afscheid van hem hebben kunnen nemen.
Sinds we niet meer bij fysiek bij elkaar konden komen hebben Ger Huijten en Huub
Klinkenberg eerst wekelijks en daarna maandelijks een nieuwsbrief in elkaar gestoken. Deze
nieuwsbrieven waren én zijn elke keer weer een hoogtepunt. Echte opstekers!
Op 19 april verschijnt de eerste uitgave van de Lambertus Muziekbibliotheek. Het is de
bedoeling om laagdrempelig meezingen met bekende liedjes te faciliteren. De eerste uitgave
omvat het lied “Tanze mit mir in den Morgen”. De tekst, een ingezongen MP3 en een MP3
met alleen muziek zorgen ervoor dat ieder voor zich thuis weer eens kan zingen.
Het vervolg daarop komt op 3 mei met de eerste uitgave van de Lambertus
Repetitiebibliotheek. In tegenstelling tot de Lambertus Muziekbibliotheek is de
repetitiebibliotheek gevuld met vierstemmige werken uit het repertoire van KKM. Per werk
heeft onze dirigent elke partij apart ingezongen en daarvan is een mp3 in de
repetitiebibliotheek beschikbaar. Samen met de partituur van het betreffende stuk kan een
zanger dan zijn eigen partij instuderen.
Dan volgt er een kleine gelegenheid om enkele andere zangers weer eens te zien. Op 5 juni
kunnen alle zangers hun zangersmappen ophalen bij de zij-ingang van de Wieëtsjaf. Ook
wordt er dan een kleine attentie vanuit het koor aan hen verstrekt om de moed er in deze
tijd in te houden. Het betreft een bierpakket dat we door de Wieëtsjaf hebben laten
samenstellen. Hiermee ondersteunen we onze waard Micha ook nog een beetje in deze
moeilijke tijd.
Op een aantal momenten heeft het bestuur overwogen om, op een coronaveilige manier, de
repetities weer op te pakken. Deze initiatieven werden elke keer in de kiem gesmoord door
de stijgende aantallen coronabesmettingen en de maatregelen die daaropvolgende door de
regering genomen werden.
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Vanaf 20 september heeft er een telefonische ledenraadpleging door de bestuursleden en
partijcommissarissen onder de leden plaatsgevonden. Het bestuur peilt de mening van de
leden over het coronaproof opstarten van de repetities. Uiteindelijk blijkt 80% van de leden,
op dat moment, voor het hervatten van de repetities.
Op 8 oktober is er een bestuursvergadering. Naar aanleiding van de ledenraadpleging plant
het bestuur de repetities weer te beginnen op 30 oktober. De coronasituatie is dan echter
weer minder goed dan ten tijde van de ledenraadpleging.
Om de binding tussen de koorleden toch een impuls te geven en zoveel mogelijk in stand te
houden wordt er besloten een coronaveilige activiteit te organiseren. Op 11 oktober hebben
we een begeleide stadswandeling door Kerkrade centrum langs oorlogsmonumenten. De
gidsen hebben veel kennis van zaken en het is een zeer interessante wandeling. Bovendien
laten we natuurlijk de kans niet liggen om Chrit Claessen een bezoekje te brengen.
Daarna volgde een bierproefactiviteit in de Wieëtsjaf. Voor de ongeveer 25 deelnemers was
dit een geweldige happening. Coronaveilig bijpraten met je koorvrienden, een mooie en zeer
informatieve wandeling door Kerkrade centrum en voor een wat kleinere groep een
heerlijke en ook zeer informatieve bierproeverij in de grote zaal van de Wieëtsjaf.
Op 15 oktober blijkt de situatie rondom corona toch weer verslechterd en de landelijke
coronamaatregelen worden aangescherpt.
In de nieuwe situatie besluit het bestuur om toch niet per 30 oktober weer te gaan starten
met repetities.
Langzaam gaan we richting het einde van 2020… normaliter is het einde van het jaar altijd
druk met activiteiten, vieringen en concerten. En nu dan niks? Het bestuur probeert toch
een kerstactiviteit voor het koor te organiseren. Het plan wordt opgevat om alleen met de
leden in de Lambertuskerk samen te komen zodat we op afstand van elkaar kunnen blijven.
Er mag niet gezongen worden, maar we kunnen wel samen zijn. Op zaterdag 19 december
zou dat dan ’s middags om 16.00 uur moeten plaatsvinden. Zo gezegd zo gedaan: alles
geregeld met de Deken, uitnodigingen verstuurd, kerstattentie besteld.
Dan worden de coronamaatregelen weer aangescherpt en kunnen we niet meer in de
Lambertuskerk samenkomen.
Als alternatief gaat het bestuur de kerstattentie coronaproof uitdelen via een drive-in onder
de Kosterbeemden bij het oude defensiekantoor. Het is behelpen… maar wordt zeer
gewaardeerd!
Dat is de laatste keer dat we in 2020 als koor enigszins bij elkaar zijn kunnen komen. Wat
een jaar… de enige hoop die we hebben is dat we in 2021 uiteindelijk weer eens echt bij
elkaar kunnen komen. Wat wel gebleken is dat, ondanks corona, het koor als groep zeer
hecht is en daar mogen we trots op zijn.
Dankjewel!
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