
                                                                                        
Kerst Inn      
 
Door de Commissie Cultuur Drenthe van Vrouwen van Nu werd op 
donderdagmiddag 17 december 2015 een Kerst Inn georganiseerd in de Voorhof 

te Westerbork. Met een buiten temperatuur van veertien graden had je geen 
kerstgevoel, het leek wel voorjaar.  

Maar eenmaal binnen was het echt kerstsfeer en nadat iedereen was voorzien 
van koffie met een heerlijke kerstkrans kon onze voorzitster Gea Zomers 
ongeveer 160 dames waarvan 100 koorleden hartelijk welkom heten en opende 

deze Kerst Inn met het realistische gedicht “Kerstmis”. 
Een bijzonder woord van welkom voor Trijnie de Boer, die de regie van deze 

middag in handen had. 
In de hoek van de zaal stonden twee mooie kerstbomen. De tafels waren 
aangekleed met schitterende kerststukken die door de Commissie waren 

gemaakt en schaaltjes met allerlei lekkernijen. Om alvast in de stemming te 
komen werd het bekende kerstlied Komt allen tezamen gezongen onder leiding 

van Trijnie de Boer die ons op de piano begeleidde.  
Het koor uit Vries onder leiding van dirigente Laura van Kessel mocht het spits 
afbijten en zongen vijf liederen, gevolgd door het gedicht “In mijn gedachten” 

dat werd voorgedragen door Hillie Stapel.  
Daarna trad het koor uit Ruinerwold op met dirigente Trijnie de Boer. 

Dan leest Imke Brugge het kerstverhaal “Een wonderlijke Kerst” voor. 
Het was muisstil. 
Hierna is het koor van Beilen aan de beurt onder leiding van dirigente Rina Roelfs 

Gezamenlijk werd het “Stille Nacht” gezongen. 
Ook studeren we nog snel even een canon in, Twinkel Twinkel kleine ster. 

Na de pauze eerst weer samenzang en daarna trad het koor uit Ruinen onder 
begeleiding van Trijnie de Boer op. 
Wederom werd een gedicht voorgedragen door Hillie Stapel. 
Hierna volgt het koor uit Westerbork onder leiding van dirigente Rina Roelfs. 
Imke Brugge leest nog een verhaal voor over een den, die kerstboom werd. 

Gezamenlijk werd door de koren van Westerbork en Beilen nog een lied 
gezongen.  
Er werd door alle koren prachtig meerstemmig gezongen in verschillende talen 

en zelfs in het Drents. 
Kippenvel kreeg je ervan zo mooi klonk het allemaal. 

Tot slot werd het prachtige lied “Ere zij God” staande gezongen.  
We hopen dat een volgende keer nog meer dames enthousiast zijn geworden om 

zich aansluiten bij een koor, want zingen ontspant, je wordt er vrolijk van, het 
helpt tegen stress en is goed voor de gezondheid!  
De voorzitster bedankte iedereen die aan deze zeer geslaagde middag heeft 

meegewerkt en bood Trijnie de Boer een enveloppe met inhoud en een 
schitterende mand met kerststerren aan, daarna wenste ze iedereen wel thuis, 

hele fijne Feestdagen, een goede jaarwisseling en vooral een gezond 2016 toe!  
 
Namens de Commissie Cultuur Drenthe,  

Fennie Oostra 


