
 

Zingen voor vrede 

De oorlog in Oekraïne laat ons koor ook niet onberoerd. De verschrikkelijke beelden die 
ons dagelijks via het nieuws bereiken, tonen voornamelijk de burgerslachtoffers en hun 
kapot geschoten woningen en wanhopige moeders die met hun kinderen op de vlucht slaan 
op zoek naar een veilige plek in Europa. Zo zijn ook in Kerkrade de eerste vluchtelingen 
aangekomen onder andere in Abdij Hotel Rolduc. De voorzitter van de Oranje Vereniging, 
Hans Schillings, nam het initiatief voor een vredesbijeenkomst bij de Vredeskapel in de 
Hoofdstraat van Kerkrade, op zaterdag 12 maart jongstleden. Hij vroeg zes Kerkraadse 
koren waaronder ons koor voor een muzikale bijdrage op deze bijeenkomst. De muzikale 
leiding was in handen het dirigentencombo Charles Steffan en Paul Voncken. Charles 
Steffan is voormalige tweede dirigent van KKM St. Lambertus en heeft tegenwoordig de 
leiding bij mannenkoor David Spekholzerheide. Paul Voncken is de muzikaal leider van 
vocaal ensemble Seven en viel bij ons vorig najaar in. Beide dirigenten dirigeerden het 
samengestelde koor tijdens de vredesbijeenkomst. Voor deze gelegenheid werden twee 
werken gebracht waarin de wens naar vrede op de voorgrond stond:  
“Frieden” van componist Gotthilf Fischer en “Dona Nobis Pacem” (geef ons vrede). 

Na een bewogen toespraak van onze burgemeester Petra Dassen vertolkte de moeder van 
een uit Kiev gevlucht gezin uit dankbaarheid voor het getoonde medeleven het Oekraïense 
volkslied. Helemaal in haar eentje en met zeer veel gevoel bracht ze het volkslied ten 
gehore en werden de toehoorders geraakt door haar verdriet.  

Dit betekende voor het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus zijn eerste 
publieke optreden sinds 26 december 2019. 

 

  



WMC editie 2022 in aantocht 

De kaartverkoop voor het WMC van dit jaar is van start gegaan op 12 maart. In het kantoor 
van de WMC-organisatie aan de Niersprinkstraat hangt prominent een klok aan het raam 
die de dagen, uren, minuten en zelfs seconden aftelt tot aan de opening op 8 juli a.s. Dat 
belooft weer een enorm muzikaal spektakel gedurende drie weken in onze klankstad. Niet 
alleen in het Parkstad Limburg Stadion en de Rodahal, maar ook op andere plekken in de 
stad zoals de Markt en in het Stadspark waar de bezoekers als vanouds weer kunnen 
genieten van swingende optredens onder het genot van een hapje en een drankje. We 
hebben tijdens de afgelopen carnaval kunnen zien hoezeer de inwoners zich weer 
verheugen op een dergelijk festijn. Tijdens het laatste WMC in 2017 stond ons koor tijdens 
de openingsceremonie op het veld in het stadion samen met sopraan Wendy Kokkelkoren.  

 

En met het KSO en twee andere 
koren nam ons koor deel aan de 
traditionele Kerkrade-avond in de 
Rodahal. Ook deze editie zal ons koor 
weer acte de presence geven aan 
deze avond, die dit jaar ingeroosterd 
is op woensdag 13 juli. Het belooft 
weer samen met het Kerkraads 
Symphonie Orkest een muzikale 
avond van hoog niveau te worden. 
Naast het Koninklijk Kerkraads 

Mannenkoor St. Lambertus zullen ook meezingen Vocaal Ensemble Kerkrade, de dames van 
Canto Rinato, Chevremonts Mannenkoor 1912, en het Mannenkoor David Spekholzerheide. 
Gegarandeerd een hoogstaande avond met voldoende zangvolume uit Kerkraadse gelederen. 
Kaartjes voor deze voorstelling zijn nu nog niet te koop, deze komen later beschikbaar op de 
website en de verkooppunten van het WMC. Maar leg deze uitvoering wel alvast in jullie agenda 
vast. 



Met Clara Zoerbier bij de fotograaf 

Op zaterdagmorgen 19 maart stond een aantal mannen van ons koor in smoking bij 
fotograaf Jo Pöttgens in de zaak. En wie kwam daar binnen? Clara Zoerbier, de alter ego 
van Jack Vinders, in vol ornaat. Met haar prachtige jurk en kenmerkende roze strik niet te 
overzien. Ze reageerde verrukt over de aanwezigheid van zoveel mannelijk schoon in haar 
directe omgeving. De zangers hadden zich nog eens na dik 2 jaar in hun smoking gehesen. 
Natuurlijk even spannend of alles nog past, of de corona-kilo’s nog door de broek en het 
jasje zijn te omsluiten. Een enkeling heeft zijn smoking bij de kleermaker moeten laten 
verstellen, maar alles bij elkaar genomen gaf het een sjieke aanblik. Maar waarvoor waren 
onze mannen samen met Clara bij de fotograaf? Dat is nu nog even geheim, dat moet nog 
een verrassing blijven voor een van onze nieuwe projecten tijdens ons 150-jarig bestaan 
volgend jaar.  

 

 

Waar zitten onze nieuwe zangers verstopt? 

Tijdens corona de afgelopen 
twee jaar hebben alle 
verenigingen waaronder ook 
ons koor stil gestaan. Geen 
optredens en beperkt kunnen 
repeteren. En daardoor konden 
we geen aandacht besteden 
aan het aantrekken en 
begeleiden van nieuwe 

zangers. Op anderhalve meter afstand is het ook lastig om een nieuw lid muzikaal op 
sleeptouw te nemen. Desondanks hebben tijdens de corona-periode twee mannen ons koor 
versterkt. Voormalig lid Loek Frohn uit Bocholtz kon met zijn uitgebreide zangervaring zo 
aansluiten bij de 1e tenoren. Nieuw aspirant-lid John Kalnenek uit Voerendaal kon geen 
noten lezen, maar is met enkele privé lessen bij de dirigent toch goed op weg geholpen en 
begint zich nu thuis te voelen tussen de 2e tenoren. Om ons natuurlijk verloop op te 
vangen, hebben we elk jaar de behoefte aan vier nieuwe leden.  



Dus gaan we onze wervingsinspanningen weer opstarten om onze vereniging op sterkte te 
krijgen. Liefst met tien nieuwe aspirant zangers. Dus geef je oren en ogen goed de kost. 
Tref je iemand uit je omgeving die 7 avonden per week TV kijken met zijn partner een 
beetje teveel van het goede vindt, en op zoek is naar het doorbreken van deze sleur, 
verwijs hem dan naar onze website  
www.kkm-lambertus.nl/lid-worden   

 

Concertvideo KKM St. Lambertus 

Tijdens de mis op 2e kerstdag 2017 in de Lambertuskerk heeft ons koor ook het liedje 
Frieden gezongen, het liedje dat ook heel toepasselijk ten gehore werd gebracht bij de 
vredesbijeenkomst voor Oekraïne. Laten we hopen dat de vrede weer snel terugkomt in 
het zo geteisterde land. 

Frieden oksaal kerst.mp4 

Van ons eigen koor bestaat geen opname van het andere lied “Donna Nobis Pacem”. 
Daarom hieronder de link naar een andere uitvoering van enkele Zweedse koren met 
orkest. De dirigent nodigt u in de opname nadrukkelijk uit om vooral mee te zingen, de 
tekst is steeds hetzelfde, heel simpel. 

Dona Nobis Pacem, traditional canon - YouTube 

 


