
 

Geen bijeenkomst in de kerk 

Het Bestuur van KKM St. Lambertus had het nog zo goed voor elkaar om toch nog dit jaar bij elkaar te 
komen, op een verantwoorde manier. We hadden toestemming van de deken om de kerk te gebruiken, 
een uitnodiging via de mail was opgezet en naar alle zangers uitgestuurd, dirigent Wim schepers was 
gevraagd om iets op het orgel te spelen, Paul Jedamzik bereidde zich voor op het zingen van een solo, 
voorzitter Wim was bezig met een toespraak, twee 
gedichten lagen klaar om voor te lezen, een 
geluidsinstallatie was geregeld om stemmige kerstmuziek 
te draaien, enkele opnames waren geselecteerd en 
bewerkt uit het kerstrepertoire van het koor zelf, en 
kerstpakketten waren samengesteld om in de kerk uit te 
delen. Maar dat gebeurde allemaal vóór de beruchte 
toespraak van premier Rutte op maandag 14 december. 
Na de aankondiging van de totale Lock down kon ons plan 
in de prullenbak. Dan maar iets anders bedenken om de 
kerstpakketten bij de zangers te krijgen. 

 

 

Dan maar een ‘Drive-through’ 

Wat is dat nu weer, een ‘drive-through’? Je rijdt met je auto door een aangewezen parcours heen zonder 
uit te stappen. Dit systeem past ook de GGD toe bij hun corona teststraten. Dus laten we dat ook eens 
organiseren. Wel in een rustige straat met overkapping in het centrum van Kerkrade. De Kosterbeemden 
bij het voormalige defensiekantoor bleek geschikt. De zanger hoeft alleen het raampje open te draaien 
om het kerstpakket naar binnen te laten schuiven. Onze hoffotograaf Wiel te Poel heeft de meeste 
zangers tijdens de drive-through op de foto gezet, zie onderstaande collage. Zo kunnen jullie nog eens 
zien hoe de collega-zangers er ook alweer uitzien. 

 



 

 



 



 

Kerstboodschappen  

Onze voorzitter Wim de Groot, beschermvrouwe Petra Dassen, beschermheer Deken Steph Nevelstein en 
het Bestuur van de CvB voelden de behoefte in de moeilijke tijd zonder contacten om een boodschap uit 
te spreken voor onze vereniging. Deze waren ook in het pakket bijgevoegd. 

Beste zangersvrienden, 
 
Vanaf maart geen noot meer samen gezongen, geen uitvoering samen gegeven, geen 
patroonsfeest samen gevierd, geen mooi en gezellig Kerstconcert samen kunnen 
geven, geen gezellig drankje samen genuttigd na ‘d’r proof’ …… Dat is iets wat we 
nog nooit hebben meegemaakt. Maar toch heb ik een sterk gevoel van SAMEN als ik 
het over ons mooie koor heb. Juist dat SAMEN is zo sterk dat dit ons vaccin zal zijn 
om het voortbestaan van ons koor te garanderen. En geloof me … die tijd gaat weer 
komen! Ik zie er, samen met jullie, enorm naar uit om weer samen te zingen en 
prachtige concerten en activiteiten te organiseren. Hierbij staat ons vizier zeker op 
het 150-jarig bestaan in 2023. Met het nodige geduld en vertrouwen bouwen we 
weer snel aan een mooie toekomst voor ‘ozze Lambeëtus’.  Mede namens alle 
bestuursleden wens ik jullie allen, alsook jullie gezin en familie, een wellicht 
sobere maar zeker gezellige Kersttijd toe en ‘inne jouwe roetsj’ naar 2021. Een 

nieuw jaar waarin jullie allen vooral veel geluk en gezondheid mogen ervaren.  
 
Wim de Groot, voorzitter. 



Beste zangers, 

Het zijn barre en moeilijke tijden. Sinds maart zijn we in de greep van het 
gevecht tegen het Corona-virus. Na een eerste intelligente Lock down kwamen 
versoepelingen. Sociale contacten en activiteiten konden tot op zekere hoogte 
worden hervat. Daar genoten we van, en misschien wel te veel. Want in 
december liep het aantal besmettingen zo hoog op dat het kabinet een stevige 
Lock down verkondigde. Nederland op slot zo verwoordde premier Rutte het. 
Een domper, in de zorg is het weer alle hens aan dek; veel inwoners vechten 
wederom tegen dit virus, ondernemers weten zich soms geen raad en zien hun 
existentie in gevaar; verenigingen staan stil. Dat geldt ook voor uw en ons 
prachtige koor. Het gemis om samen te zingen en plezier te beleven zal groot 
zijn. Dat geldt zeker met het oog op de komende feestdagen die sober moeten 
zijn. Een schrale troost is er: we beseffen eens te meer wat we missen en vanuit dat besef zal het genot - als het 
straks allemaal wel weer kan - extra groot zijn. Dat lichtpuntje houdt mij op koers en ik geef dat lichtpuntje 
graag symbolisch aan u door via deze kerstwens. Ik wens u en uw naasten een intiem en toch fijn kerstfeest toe en 
voor 2021 vooral veel gezondheid. En natuurlijk weer volop muziek en zang. Zie dat lichtpuntje in deze donkere 
dagen! 

Een hartelijke groet,  

Petra Dassen-Housen  

Uw beschermvrouw 

 

Geachte Heren van het Mannenkoor Sint Lambertus, 

Het lied ‘Heiligste Nacht’ werd en wordt in de Lambertuskerk al een kleine 200 jaar gezongen en is bij de oudere 
Kerkradenaren minstens zo bekend als 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. Het is een van de allermooiste gezangen rond 
de geboorte van Jezus Christus en de tekst en de melodie zijn nog steeds in staat om velen te ontroeren. Woorden 
die mensen raken, zeker in een gecompliceerde tijd als deze. Niet, of maar zéér beperkt, bijeen kunnen komen 
met familie en vrienden is een grote opgave voor vele miljoenen mensen in deze Kersttijd. Nogal wat mensen 
lijden stevig onder de psychische druk die het allemaal met zich meebrengt en worden er letterlijk ziek van. Velen 
ook komen in moeilijkheden door de sluiting van hun winkels en zaken, de horeca en alles wat eraan vast zit; 
sommigen geven nu al aan niet meer open te kunnen gaan. We proberen met man en macht hen allen en elkaar 

nabij te zijn in solidariteit en aandacht hoewel we de oplossing niet zomaar kunnen 
bieden. Dit alles moet ons er toch ook wel aan herinneren dat Kerstmis, de geboorte 
van Jezus, in de verste verte geen gezellige aangelegenheid is geweest. Het leek veel 
meer op de troosteloze omstandigheid waarin kinderen in Kerkrade in de armste 
gezinnen geboren worden. Vanaf dag 1 met een rugzak en een achterstand die ze 
moeilijk te boven zullen komen. De geboorte van Jezus is echter niet zomaar een 
lichtpuntje of een hart onder de riem. Het is HET LICHT dat zich aandient voor 
mensen van alle tijden en het is DE HOOP die niet kapot te krijgen is en net nu, in 
deze moeilijke en soms verdrietige tijd voor velen ankerpunt en houvast kan en wil 
zijn. 
Heel graag had ik jullie persoonlijk willen begroeten op zaterdagmiddag of 

zondagochtend in de Sint Lambertuskerk waaraan dit illustere koor zijn naam te danken heeft. Vanwege de 
verscherpte maatregelen kan dit helaas niet. Met dit bericht wil ik jullie evenwel bijzonder hartelijk groeten en 
bemoedigen. Daarnaast wil ik de wens uitspreken dat jullie zo gauw het weer kan in deze, onze, jullie, prachtige 
Lambertuskerk, de lof aan God mogen uitzingen zoals je dat zo vaak op geweldige manier hebt gedaan.  
Voor jullie allemaal, je partners, 
kinderen en kleinkinderen, een Zalig en 
Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig en 
Gezond 2021. 

Deken Steph Nevelstein, beschermheer 

'Heiligste Nacht, heiligste Nacht, Finsternis weichet es strahlet hienieden, lieblich und 
prächtig vom Himmel ein Licht. Engel erscheinen, verkünden den Frieden, Frieden den 

Menschen, wer freuet sich nicht'. 



 

 

Kerstgedachte 

Traditioneel spreekt onze bariton René Schupp altijd een passend gedicht uit tijdens de kerstviering van 
KKM st. Lambertus. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? René legt uit: “in 2005 had ik voor oud-
bariton en jeugdvriend Martin Heyse voor zijn 65e verjaardag een gedicht geschreven. Vervolgens vroeg 
hij mij om ook met kerst een kerstgedachte samen te stellen voor de vereniging.” En blijkbaar viel dat 
zo goed in de smaak dat René sindsdien niet meer heeft ontbroken met een mooi gedicht bij de 
kerstvieringen.  

Zoals bij zoveel leden is René bij ons mannenkoor terecht gekomen op voorspraak van een ander lid, via 
oud-lid Bert Crombach; zij hadden samen vroeger gediend bij het Korps Commando Troepen. Een pittige 
tijd met veel discipline, maar het vormt je karakter door grenzen te verleggen. En daar maak je 
vrienden voor het leven. Wie zou dat hebben gezocht achter de tengere postuur van René? Ook hij begon 
zijn werkzame leven op de mijn, als houwer in de 
Domaniale, van 1956 tot 1966. Met een heel opvallend 
werknummer op zijn penning, hij had nummer 1! In die 
tijd was hij ook al actief als zanger bij een 
operettevereniging. Bij zijn geboorte in het St. Jozef 
Ziekenhuis in Kerkrade schreeuwde hij zo vaak en hard 
dat de Duitse nonnen daar al wisten: “Dass wird wohl ein 
Sänger werden!” Na de mijnsluiting zocht hij zijn heil op 
een andere plek in Nederland, hij vertrok naar Akzo-
dochter Enka Glanzstoff en verhuisde zodoende naar 
Breda. De textielindustrie in Nederland was echter ook 
geen lang leven meer beschoren, dus nam René in 1973 
een baan aan bij Philips. Voor deze werkgever heeft hij 



gewerkt en gewoond in achtereenvolgens Eindhoven, Almelo en Blerick. Bij Philips had hij zich tenslotte 
kunnen opwerken tot Hoofd Beveiliging en Chef Facilitaire Diensten.  

In latere jaren werd muziek en zang zijn grote passie. Hij heeft zelfs op diverse muziekscholen muzikale 
vorming genoten. Eveneens in Eindhoven privé zangonderwijs gevolgd bij de Tsjechische zangpedagoge 
Vera Plojahr. Als bariton heeft hij diverse verenigingen mogen dienen. René: “helaas moest ik vaker door 
werkomstandigheden en verhuizingen vaarwel zeggen”. 

En na zijn pensioen in 2004 vond hij het vanzelfsprekend om weer terug te 
keren naar zijn roots in Kerkrade. Maar inmiddels is René alweer verhuisd, 
samen met zijn eega Claire, dit keer naar een huurappartement in Heerlen. 
René: “ik kon mijn koopflat in Kerkrade nu goed verkopen en in Kerkrade 
was geen geschikt appartement beschikbaar, ook rekening houdende met 
mijn Parkinson-ziekte. Dit is inmiddels mijn 12e woning en hopelijk heb ik 
nu mijn laatste verhuizing achter de rug”. Maar René benadrukt meteen dat 
hij wel lid blijft van ons koor en graag wilt blijven komen zingen. “ik woon 
vlakbij het treinstation en pak dus gemakkelijk de trein naar Kerkrade. Ook 
heb ik daar nog mijn meeste vrienden en familie wonen”. We hopen nog 
lang te kunnen genieten van René’s muzikale en dichterlijke bijdragen aan 
onze vereniging.   

Nu er dit jaar geen kerstviering plaatsvindt, heeft René onderstaand artikel 
geschreven voor deze nieuwsbrief. 

KERSTMIS 2020 
 
Vanaf het jaar 2005 heb ik jaarlijks een Kerstgedachte mogen uitspreken. Beschouwingen met een blik 
op verleden, heden en toekomst. Het jaar 2020 loopt langzaam ten einde. Helaas met een ander verloop 
dan gepland. Het coronavirus houdt de wereld in de greep. Intussen proberen we adviezen en 
maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Met betrekking tot de kerstgedachte een bescheiden 
compilatie van voorgaande jaren.  

Donkere dagen, lange nachten. Tijd van geven en verwachten.  
Tijd van kaarslicht en van mensen. Die elkaar het allerbeste wensen.  
Bethlehem, in een stal een Kind geboren. Mensheid, liet het Zijn boodschap horen. 
Engelenzang, jubelende koren. Vrede op aarde, weerklinkt in onze oren. 
 
De stille dagen komen eraan. Tijd om even stil te staan. 
Overdenken en bezinnen. Afsluiten of opnieuw beginnen,  
Het nieuwe jaar komt eraan. Nieuwe kansen en nieuwe wensen. 
Ik hoop op een heel mooi jaar. Bovendien, gezondheid voor u en alle mensen. 
 
Zalig Kerstfeest / Gelukkig Nieuwjaar 
René Schupp 

 
 



Jubilarissen 2020 

Door corona hebben we helaas geen aandacht kunnen besteden aan onze 
jubilarissen van dit jaar. Maar ze zijn er natuurlijk wel. Op een later 
moment, als we weer bij elkaar mogen, zal het Bestuur zeker nog stil 
staan bij deze jubilea. Als je zoveel jaren het mannenkoor gediend hebt, 
verdien je het om, samen met je familie, daarvoor in het zonnetje gezet 
te worden. Ik wil ze wel alvast in deze Nieuwsbrief noemen.  
Onze oudste zanger, 2e tenor Chrit Claessen, is begonnen in mei 1955 en 
daarmee maar liefst 65 jaar lid. Twee leden, bas Marcel Ballas (ooit met 
16 jaar ons jongste lid) en 2e tenor Jo Wöltgens hebben in 2020 de 25 
jaar vol gemaakt en 1e tenor Guus Reuter, is 10 jaar lid bij KKM en al 28 jaar lid bij een koor, 
aangesloten bij de KNZV (Koninklijke Nederlandse Zang Vereniging). Heren, alvast proficiat met jullie mijlpaal.  

 

 

Concertvideo KKM St. Lambertus 

In deze kerstmaand valt de keuze uiteraard op een kerstlied, het Franse Noël, gezongen op 2e kerstdag in 
de St. Lambertuskerk op het oksaal, met de prachtige solostem van bariton Paul Jedamzik.   

 Noel kerst oksaal.mp4 

 

En natuurlijk sluiten we kerst altijd af met Stille Nacht, Heilige Nacht. Beide opnames uit 2017 hebben 
we te danken aan Sanne Schepers, de dochter van onze dirigent. 

 Stille Nacht Heilige Nacht kerst oksaal.mp4 

 

Kerstlied theaterartiesten 

Aangezien de theaters gesloten zijn, hebben meer dan 100 artiesten de tijd genomen om in de studio 
een nieuw Nederlands kerstlied op te nemen onder de naam ‘Daar ben jij’. Als cadeau aan alle theaters 
en het publiek. Wat een feest om zoveel zangers nog eens met elkaar meerstemmig te horen zingen. 
Luister zelf maar:  
Daar ben jij - YouTube  

 

 

Jo Wöltgens Marcel Ballas Guus Reuter 



 


