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Een nieuw seizoen 
 

Het is herfst, de blaadjes beginnen te vallen maar de Witte Duif vliegt vrolijk op! We zijn vol energie begonnen 

met  een nieuw seizoen. Als start hebben we op 20 september een reünie van de musical “Jozef” 

georganiseerd. Het was geweldig om samen weer de liedjes te zingen en het verhaal van de musical weer te 

beleven. De spanning van de uitvoeringen kwam weer helemaal terug!  

Het jongerenkoor heeft versterking gekregen van maar liefst 12 zangers die misschien niet direct als jongeren 

zijn aan te duiden, maar wel jong zijn van geest en hart. Het uitgebreide koor zingt hetzelfde repertoire als 

voorheen, maar is ook begonnen met het instuderen van de Kerstcantate “De Verhalen” die op 22 december, 

de laatste vrijdagavond voor Kerst, in de Protestantse Kerk van Limmen zal worden opgevoerd. Je kunt hier 

meer over lezen in deze nieuwsbrief.  

Verder hebben we op 8 oktober de eerste meditatieve bijeenkomst (‘Duifje’) van het seizoen gehouden, met 

als thema Franciscus van Assisi. Het eerstvolgende Duifje zal worden gehouden op zondag 10 december. Het 

precieze thema is nu nog niet bekend, maar we houden je op de hoogte!  

 

Last but not least, er komt een nieuwe musical! Begin 2018 zullen we beginnen  met de repetities van de 

musical “Maria: de kracht van de liefde”. Verderop vind je een korte beschrijving van het verhaal. Het wordt 

ongetwijfeld weer een hele mooie en bijzondere ervaring, wij kijken daar nu al naar uit!  

Huib Bakker, Isabella Branderhorst, Arnold Faber, Dick Min, Anouk Schagen 

 
 

  

  Reünie musical  20 september 
      

Woensdag 20 september was de reünie van de musical “Jozef”. Na een kort inleidend woord van Huib zagen 

we met zijn allen de samenvatting van de film die van de uitvoering van 9 juni was gemaakt. Heel veel kwam 

weer terug, ja toch, niet dan? De broers die de arme Marianne als Jozef in de put gooiden, Hilda die haar 

verdriet over Sichem aan Celine vertelt, Joon die als vrouw van Potifar zingt hoe betoverend ze Bram als Jozef 

wel niet vindt, terwijl Anouk, Celine en Natascha als hofdames sensueel om hem heen dansen, Arnold en Viktor 

die als oude en jonge Juda bekennen en laten zien hoe ze als een blok vielen voor de charmes van Marijke als 

Tamar (“hé schoonheid,…”), Mardi die als farao de geleerden Angelie, Yvonne, Nienke en Corrie zijn paleis 

uitgooit, Sabine en Joon die als Henie vertellen hoe graag Huib als Jozef zich met zijn broers wilde verzoenen, 

en tot slot, hoe Bram als soldaat de broers het podium opgooit en de verzoening ook echt tot stand komt.  

 

 

 

Stichting ‘De Witte Duif’ heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en 

organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit 

Christelijk perspectief. Website: www.dewitteduifcastricum.nl  

PR: Johan Maat,  

Secr.: Anouk Schagen - T. 06 1023 8557 - E.: info@dewitteduifcastricum.nl  

bankrekeningnummer: NL83 TRIO 0391 2135 12  

http://www.dewitteduifcastricum.nl/
mailto:info@dewitteduifcastricum.nl


 

Na de film hebben we met zijn allen de meest mooie en spannendste herinneringen aan de repetities en de 

uitvoeringen opgehaald. Tussendoor hebben we onder begeleiding van Marianne Beitler diverse liedjes uit de 

musical gezongen, waarbij het bepaald niet tegenviel hoe goed iedereen zijn tekst en meerstemmige partij nog 

kende. De avond werd afgesloten met een drankje. Het was heel leuk om elkaar weer te zien en te spreken, 

aan het einde van de avond had iedereen eigenlijk nog maar één wens, volgend jaar weer een musical!  

 

   Koor 
           

   
Een koor voor iedereen die zich jongere voelt  

Sinds een aantal weken heeft het jongerenkoor aanvulling gekregen 
van ongeveer 12 enthousiaste zangers en zangeressen. Dit maakt dat 
we het eigenlijk geen jongerenkoor meer kunnen noemen en het een  
koor is geworden voor iedereen die van zingen houdt en zich jongere 
voelt. De opzet is hetzelfde, lekker samen zingen en tussendoor een 
kopje thee of koffie.  
 
 

Het repertoire bevat zowel Nederlandstalige, Engelstalige en zelfs Afrikaanse liederen en varieert van een 
bewerking van Psalm 23, ‘The Rythm of life’, tot ‘Tears in heaven’. Wanneer je het jongerenkoor hebt horen 
zingen, zullen er liederen herkenbaar zijn!  
 
Vind je het leuk om elke week samen meerstemmig te zingen? Wees welkom! 
Elke maandagavond van 20:00 uur - 21:30 uur in de Maranathakerk van Castricum 
 
Op dit moment zijn we begonnen met het instuderen van de Kerstcantate “De Verhalen” van Michel 
Steehouder.  
 
Heb je vragen of wil je meer weten over het koor, neem dan contact op met Anouk Schagen, tel. 06-10238557. 
 
 
 
 
 



 

Meditatieve ontmoeting 8 oktober  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

In lied, tekst, gebed en beeld werd 

stilgestaan bij Franciscus van Assisi en 

zijn verbondenheid met de schepping 

en alle leven. Ook stonden we stil bij 

een schilderij dat Rembrandt 

schilderde van zijn zoon Titus..   

 

Op het schilderij Rembrandts zoon 
Titus in monniksdracht uit 1660 heeft 
Rembrandt zijn zoon Titus 
weergegeven als Franciscus. Er zijn 
twee redenen aan te wijzen waarom 
de persoon Franciscus belangrijk was 
voor Rembrandt. Op de eerste plaats 
voelde Rembrandt zich verbonden 
met een leven in armoede: vier jaar 
voordat hij dit schilderij maakte, was 
Rembrandt failliet verklaard en 
moest hij zijn huis en bezittingen 
verkopen. Op de tweede plaats vond 
Rembrandt dat men zich enkel en 
alleen aan de natuur en aan geen 
andere regels dient te binden. Deze 
verbondenheid met de natuur heeft 
vanaf het begin een belangrijke rol 
gespeeld in de schilderijen van 
Rembrandt. In zijn eerste werken 
richtte hij zich voornamelijk op de 
uiterlijke natuur. In zijn latere 
werken, zoals in het portret van zijn 
zoon Titus als Franciscus, ging hij 
steeds meer de innerlijke natuur en 
de innerlijke emoties onderzoeken. 

 

Uw Naam staat geschreven in heel Uw schepping 

Laat ons met liefde omgaan met onze aarde 

Dat bos en bomen gezondheid uitademen 

Zodat onze aarde kan leven 

En mensen schaduw en luwte vinden 

Een veilig landschap om in te leven 

Dat bloemen bloeien in overvloed en kleur geven aan 

ons bestaan. 

 

Dat dieren de ruimte hebben om hun eigen leven te 

leiden  

En te kunnen voort bestaan 

Dat vissen leven in gezond water 

Vogels vliegen in zuivere lucht 

En de dieren hun holen maken in schone grond. 

 

Dat de zon ons verlicht en verwarmt met mildheid  

En van de aarde geen woestijn maakt waar  

De oogst mislukt en honger heerst 

Dat regen onze aarde voedt  

En ons niet door een zondvloed overstelpt 

Dat de wind zaden rondstrooit en verkoeling brengt  

Maar niet in een alles verwoestende storm verandert. 

 

Dat wij niet het water verspillen waar anderen naar 

dorsten 

Dat we niet de lucht verontreinigen 

Waar we zelf van leven 

Dat we de grond niet besmeuren waar uit ons brood 

voortkomt 

Dat we niet aan ons eigen lawaai ten onder gaan 

Dat we niet vliegen en razen over de aarde 

Maar onze voeten de grond mogen raken. 

 

Dat wij ons verbonden weten met hen die weinig 

liefde ervaren 

Dat wij ruimte bieden aan mensen die zwerven over 

de aarde, 

op zoek naar een thuis, naar een dak om te schuilen. 

Dat niet honger geweld en oorlog hen telkens 

achtervolgt  

Maar de aarde een plek mag zijn om te rusten en te 

wonen 

En dat ons hart open mag gaan dat wij broeders en 

zusters voor elkaar zijn 

Keer ons om naar U toe, keer ons toe naar elkaar 

 



Kerstcantate “De verhalen”  

Op 22 december om 20.00 uur brengt het koor een bijzondere uitvoering ten gehore van “De Verhalen” in de 

Protestantse Kerk in Limmen. “De Verhalen” is geschreven door Michaël Steehouder met muziek van Chris van 

Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Bij het luisteren van De Kerstverhalen vraag je je af of het 

historisch allemaal zo gegaan is? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaat het niet om.  

 

Met de verhalen over zijn geboorte probeerden de volgelingen van Jezus te verwoorden wat Hij voor hen 

betekende. Belangrijker dan die overgeleverde verhalen zijn onze eigen verhalen. Onze ervaringen van 

momenten waarop je gesterkt werd in je geloof en je hoop, zoals de spelers in De Kerstverhalen.  

De geboorte van Jezus krijgt pas betekenis als hún verhalen gaan samenvallen met onze verhalen, met wat we 

zelf beleven, geloven, hopen - maar ook met wat ons tot twijfel brengt en bezorgd maakt.Een rode draad in de 

verhalen is dat die God nabij komt om mensen te bevrijden, hoe dan ook. Een tweede rode draad is dat het 

kleine meer is dan het grote. Dat mag een droom zijn, een visioen zoals in het Magnificat. Het is ook 

werkelijkheid in de geboorte van het kind. Zoals ouders het soms verwoorden: de geboorte van je kind is het 

grootste wat je kunt overkomen - juist omdat het zo klein en weerloos is. 

Met de geboorte van Jezus is de wereld niet radicaal veranderd. Nog steeds voelen mensen zich van God 

verlaten, nog steeds regeren de grote graaiers, nog 

steeds wordt onze aarde bedreigd.  

Kerstmis is uiteindelijk vooral droom, hoop en 

verwachting. De Kerstverhalen begint met Simeon, die 

uitzag naar de dag van troost voor Israël, en het eindigt 

met diezelfde Simeon. Zijn verwachting wordt de onze. 

Wachten gaat niet voorbij. 

Zangers gezocht voor aanvullend 

Projectkoor 

We willen bij een paar liedjes van “De Verhalen” het 

koor aanvullen met een speciaal voor de gelegenheid 

te formeren Projectkoor.  

  

Vrijdag 22 december in de Protestantse kerk van 

Limmen: ‘De Verhalen’ 



We zijn dus op zoek naar mensen die niet veel tijd hebben, maar het wel leuk vinden om in de aanloop naar 

Kerst een paar keer te repeteren en om samen met het koor op vrijdagavond 22 december “De Verhalen” op te 

voeren. Het Projectkoor zal vanaf woensdagavond 8 november 6 keer op de woensdagavond (20.00 uur in de 

Maranathakerk) repeteren. Op maandagavond 18 december (20.00 uur in de Maranathekerk) is er een 

gezamenlijke repetitie met het koor, en op woensdag 20 december is er een generale repetitie, waarschijnlijk 

om 20.00 uur in de Protestantse Kerk in Limmen. Om je aan te melden, of als je meer informatie wilt, kun je 

contact opnemen met  Arnold Faber: faberal@planet.nl of 0251-651427/06-36180554.  

 

Nieuwe musical  

Maria: de kracht van de liefde 

“ 't Theater komt!  't Theater komt en brengt ons de verhalen........”  
Met deze woorden begint openingslied van de nieuwe musical, waarmee we in het nieuwe jaar aan de slag 
zullen gaan. Dit keer staat het verhaal van Maria centraal. Het schrijvers-componistenduo Gerard van Amstel 
en Gerard van Midden goot het levensverhaal van Maria in een heel bijzondere vorm, met als titel “Maria: de 
kracht van de liefde”.  

 

Een reizend toneelgezelschap 

De musical vertelt het verhaal van een reizend theatergezelschap wat aankomt in een dorpje. De groep speelt 
improviserend theater op verzoek. In overleg met de dorpelingen besluiten ze om het levensverhaal van Maria 
tot leven te laten komen in spel en zang.  

Door de voorstellingen van de theatergroep - die op een verrassende manier scenes uit het leven van Maria 
vervlechten met de levensverhalen van de dorpelingen – gebeurt er iets in het leven van vrijwel alle 
dorpelingen. Ze gaan vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Vragen over zin en onzin, verdriet en hoop, 
geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, 
vastgeroeste patronen en emoties. En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen.  
Zo komt het verhaal van Maria heel dichtbij. 

Het belooft weer een geweldige belevenis te worden, voor zangers, acteurs, ondersteuners en publiek.  
De repetities zullen in februari beginnen en de uitvoering zal in november of december plaatsvinden.  
We houden je op de hoogte en zullen laten weten wanneer je je als zanger, speler of ondersteuner kunt 
opgeven! 

 



 

Financiën  
 

Jaarrekening en begroting 

Inmiddels is het eerste verslagjaar afgesloten en is de jaarrekening opgesteld. Pieter Blom heeft de kascontrole 

uitgevoerd en alles is akkoord bevonden.    

Het document is onlangs gepubliceerd op onze website.   

 

Het bestuur heeft grote plannen voor het nieuwe jaar. De daaraan gekoppelde (concept)begroting gaat uit van 

donaties tot een jaartotaal van € 6.000. Dat is een flink bedrag waarvan een belangrijk deel zal zijn voor een 

nieuwe musical en het vernieuwde koor. Er zal echter ook ruimte zijn om daarnaast nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen.  

 

In vertrouwen verder 

Het afgelopen jaar heeft de Stichting veel giften ontvangen. Het sterkt ons als bestuur in de overtuiging dat we 

verder moeten gaan op de ingeslagen weg.  Het geeft ons ook het vertrouwen dat het financieel weer zal 

lukken. Dankzij het saldo van het afgelopen jaar kunnen we dit seizoen zonder zorgen starten. Inmiddels is er 

ook al een bedrag van €575.- aan nieuwe giften binnen gekomen. 

 

We hopen van harte dat u/je ons werk weer wilt steunen.  

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer: NL83 TRIO 0391 2135 12 

 

 

Vragen en 

opmerkingen …  

 

Zie voor contact, nieuwsbrief, website, 

donaties of  als je ‘Vriend’ wilt worden van 

Stichting ‘de Witte Duif’ de colofon in de kop 

van de nieuwsbief. Voor vragen of informatie 

kun je altijd even bellen naar Anouk Schagen 

(tel. 06 1023 8557) of Isabella Branderhorst. 

(tel. 655 983). Wanneer je deze nieuwsbrief 

niet meer wilt ontvangen laat het dan even 

weten.  

 


