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Jaarverslag 2012 KKM St. Lambertus 

 
Het jaar begon zoals zovele jaren daaraan voorafgaand met de nodige Nieuwjaarsrecepties, 
waar onze bestuursleden KKM met verve vertegenwoordigden. De repetities begonnen met 
de belofte van een druk jaar in het vooruitzicht. Er waren reeds vele concerten bekend 
waarop we ons moesten voorbereiden: 
 

- Voorjaarsconcert 
- Concert voor de Commissie van Bijstand 
- Galaconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het CMK 1912 
- Kasteelconcert met het KSO 
- Lambertusconcert in samenwerking met de Orgelkring Kerkrade 

 
Er was dus veel werk te doen en KKM met zijn dirigent Wim Schepers gingen aan de slag ! 
 
Op 4 februari 2012 wordt de traditionele Carnavalsavond van KKM gehouden. Op een zeer 
feestelijke en gezellige avond neemt Prins Huub II de scepter over van Prins Hans I. Prins 
Huub II mag een jaar lang regeren over de carnavalsgekken van KKM ! 
 
Dan volgt er een grote klap voor het koor en met name zijn dirigent. Op 4 maart 2012 komt 
Janno Schepers, zoon van dirigent Wim Schepers, bij een noodlottig verkeersongeval om het 
leven. De tijd staat dan stil… voor de dirigent en zijn familie en voor iedereen die met ze 
meeleeft.  
 
Een periode van bezinning en rouw treedt in waarin er gedurende bijna 8 weken geen 
kooractiviteiten zijn.  Hierdoor worden het Voorjaarsconcert en het Concert voor de 
Commissie van Bijstand verplaatst naar het eind van het jaar. 
 
Na een zestal weken neemt dirigente in spé Ute Jobes een aantal repetities van onze 
afwezige dirigent over.  
 
In deze periode overlijdt ook ons verenigingsicoon en eredirigent Ger Withag. Op 11 april 
2012 bereikt het koor het trieste bericht dat de dirigent waarmee KKM zovele successen 
heeft behaald is overleden. Op zijn verzoek heeft zijn uitvaart plaats gevonden zonder 
begeleidende zang van “zijn” koren. 
 
Na deze moeilijke periode pakt de dirigent en zijn koor de draad van het normale leven weer 
op. Met name de eerste repetitie na de terugkeer van onze dirigent was vol emotie en zeer 
indrukwekkend. 
 
Tijdens een extra repetitie op donderdag 26 april 2012 gebeurt er iets bijzonders: 
Burgemeester Jos Som, begeleid door een grote groep mensen, komt het repetitielokaal 
binnen en eist de aandacht voor zich op. Het blijkt dat hij is gekomen om secretaris Willem 
van der Putten een bijzondere eer te bewijzen. Onze secretaris mag uit de handen van 
burgemeester Som een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Willem is zeer 
verrast maar uiteraard erg verheugd met deze onderscheiding ! 
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Op 4 mei 2012 doet KKM weer mee aan de dodenherdenking. We lopen mee in de stille 
tocht langs de oorlogsmonumenten en luisteren achteraf de Heilige Mis op waarbij dirigente 
Ute Jobes het dirigeerstokje zwaait. 
 
Het jaar van KKM gaat hierna gewoon verder. Met een druk programma in het verschiet is er 
veel werk te verzetten en dus was het koor en zijn dirigent druk aan het repeteren op 18 mei 
2012 als een luidruchtige man de repetitie verstoort. Deze luidruchtige man bleek 
wethouder Jongen te zijn die archivaris Huub Wehrens naar voren riep. De lintjesregen had 
KKM dit jaar goed getroffen want ook Huub Wehrens mocht een Koninklijke onderscheiding 
opspelden. 
 
Na een wat rustiger tijd wordt op 8 juli 2012 wordt nog een mis gezongen voor overleden lid 
Louis Rossel. Hierna breekt voor KKM een korte zomervakantie periode aan. 
 
Op vrijdag 10 augustus is de eerste repetitie na de vakantie. De druk staat er meteen goed 
op want in september is praktisch elk weekend een uitvoering ! 
 
Op 9 september 2012 wordt op de binnenplaats van Kasteel Erenstein het KSO 
Kasteelconcert gegeven. KKM mocht daar dit jaar ook aan bijdragen, hetgeen het met volle 
overtuiging heeft gedaan. Het was een zeer warme zomermiddag, met een veel te klein 
podium voor de koren maar de zang was prachtig ! 
 
Dan volgt er op 16 september 2012 een zeer bijzondere gelegenheid. Een 
concurrerend/bevriend mannenkoor uit Kerkrade, het Chèvremonts Mannenkoor, viert zijn 
100-jarig bestaan en heeft het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus gevraagd om 
de Heilige Mis op te luisteren die ter ere van dit prachtige jubileum gevierd wordt. Wanneer 
een koor voor een ander koor moet zingen dan doen ze altijd beter hun best. Wanneer ze 
met dat koor ook nog een zeer goede relatie hebben dan doen ze nog beter hun best. Dus 
KKM stond met volle bezetting en, zoals dat heet met samengeknepen billen, klaar om voor 
hun vrienden van het CMK de mis te zingen. Het resultaat mocht er dan ook zijn: sinds lange 
tijd had KKM niet meer zo goed van zich laten horen. Reken maar dat er kritische oren in het 
publiek zaten maar er kwamen achteraf alleen maar complimenten ! Een mooie mis voor 
een mooi jubileum ! 
 
De vrijdag hieropvolgend moeten we meteen weer aan de bak. Het Lambertusconcert in 
samenwerking met de Orgelkring Kerkrade staat op het programma. Samen met organist 
Rob Waltmans wordt een prachtig concert gegeven in de Lambertuskerk. 
 
In datzelfde weekend is op zondag 23 september 2012 de viering van ons Patroonsfeest dat 
zeer druk bezocht werd. Dat was ook niet verbazingwekkend want er werden maar liefst 6 
jubilarissen in het zonnetje gezet. Victor Beckers, Frans Schipper, Cap Schroeder, Peter 
Engels, Arie Zeeuw en Jan Janssen werden voor hun uiteenlopende jubilea gehuldigd door de 
KNZV en het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Het werd nog een zeer 
gezellige middag waarbij de sfeer door optredens uit eigen kring tot grote hoogte gestuwd 
werd. 
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Dan volgt de aanloop naar het grootste evenement van dit jaar. Ter ere van het 100-jarig 
bestaan van het CMK 1912 wordt er een groots operagalaconcert gegeven in de Rodahal 
waaraan ook KKM zijn medewerking verleent. Er is een mooi maar ook moeilijk programma 
samengesteld waar de deelnemende koren veel energie in moeten steken. Vele extra 
repetities zorgen ervoor dat de werken beheerst worden en de samenwerking optimaal is. 
Op 20 oktober 2012 is het dan zover en mag KKM samen met het CMK, diverse andere koren 
en het LSO onder leiding van Manon Meijs hun beste beentje voorzetten. Een prachtige 
avond is het resultaat. Een avond waar het CMK maar ook KKM trots op mogen zijn. 
 
Ondertussen naderen alweer de donkere wintermaanden en daarmee ook het seizoen van 
Sint Nicolaas. Op 1 december 2012 brengt Sint Nicolaas weer een bezoek aan het 
repetitielokaal van KKM en brengt vele cadeautjes mee voor kinderen en kleinkinderen van 
de leden van KKM. Tijdens de middag worden gezamenlijk sinterklaasliedjes gezongen onder 
aanvoering van een aantal zangers van KKM en is er aansluitend een poppenkast voor de 
kleintjes. Zoals altijd was het heel gezellig ! 
 
Evenals in 2011 waren er in 2012 een tweetal stationsconcerten gepland die gesponsord 
werden door Veolia en de NS. Eén concert vond op station Heerlen plaats en één concert op 
station Maastricht. Helaas is het concert in Heerlen enigszins in het water gevallen omdat 
vanwege de verbouwing van dit station er eigenlijk geen goede locatie was om te zingen. We 
hebben gezongen en er waren zelfs toehoorders die de kou trotseerden voor ons, al waren 
het er niet veel. In Maastricht daarentegen stonden we in de mooie stationshal waarin onze 
zang met een prachtige galm doorheen het gebouw schalde. Vele reizigers hebben even hun 
reis onderbroken om naar onze zang te luisteren. Uiteindelijk doe je het daarvoor ! 
 
In het weekend van 8 en 9 december 2012 stonden vervolgens de verplaatste concerten uit 
het voorjaar gepland. Op 8 december het “Winterconcert” voorheen het “Voorjaarsconcert” 
en op 9 december het Concert voor de Commissie van Bijstand. Beide concerten vonden 
plaats in Kasteel Erenstein met een bijna identiek programma. Het is dan ook vreemd dat 
deze concerten uiteindelijk heel verschillend beleefd werden. Misschien dat het iets te 
maken had met het feit dat tijdens het Winterconcert op 8 december het wel erg winters 
was binnen. Zo winters zelfs dat tijdens de pauze van het concert vele mensen hun jassen uit 
de garderobe haalden om het wat warmer te krijgen.  Ook was het vreemd dat tijdens het 
winterconcert er voor de mensen tot aan de pauze geen enkele mogelijkheid was om een 
consumptie te nuttigen, terwijl men smachtte naar een warme kop koffie of thee. Tijdens 
het concert van de Commissie van Bijstand echter, was het lekker warm en was het mogelijk 
om voor en tijdens het concert iets te nuttigen… hetgeen natuurlijk een heel andere sfeer 
opleverde. Wat betreft de muzikale invulling van beide concerten… die was prima in orde ! 
Met mooie optredens van het koor en prachtige muzikale intermezzi door tenor Martin 
Hurkens en moeder en dochter Robijns. Uiteindelijk waren beide concerten de moeite waard 
maar qua organisatie zijn er tijdens het Winterconcert wat steekjes laten vallen. 
 
We zijn bijna aan het eind van 2012 beland. Op 22 december 2012, aan de vooravond van 
Kerstmis, vierde KKM zijn jaarlijke Kerstviering. Voorafgaand aan deze viering wordt elk jaar 
een Heilige Mis opgeluisterd in een andere kerk in Kerkrade. Deze keer zong KKM de mis in 
de parochiekerk van Kaalheide waarbij dirigente Ute Jobes voor het koor stond. Na deze Mis 
volgde een gezellige en sfeervolle kerstviering die helaas wat minder druk bezocht was dan 
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voorgaande jaren. Tijdens de viering werd er, bijna traditioneel, een gedicht voorgedragen 
door bariton René Schupp en waren er nog andere optredens uit eigen kring. Een prachtige 
avond voorafgaand aan het Kerstfeest. 
 
Ik besluit dit jaarverslag met de vermelding dat KKM op tweede Kerstdag natuurlijk de 
Heilige Mis in de Lambertuskerk heeft opgeluisterd zoals ze dat al jaren doet.  
 
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit jaarverslag dat, waarschijnlijk niet compleet 
is, zeker enigszins gekleurd is door mijn mening, maar hopelijk toch voldoet aan jullie 
verwachtingen. 
 


