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          NIEUWSBRIEF van het 
    ROSMALENS MANNENKOOR 

 
 

Nr. 35 – november 2021  

 

VERSCHOVEN NAAR LATER TIJDSTIP 

Herdenkingsmis in de  
Sint Jan wordt geannuleerd 

 

Met een enorme teleurstelling en na alle inspanningen, hebben we na in-

tensief overleg moeten besluiten, om de Herdenkingsmis van zondag 7 

november a.s. in de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch voor de Coronaslacht-
offers, te annuleren.  

 

In het belang van onze gezondheid 

De snel oplopende besmettingsgetallen en de opnamen in het Jeroen Bosch Zie-

kenhuis alhier, hebben ons hiertoe doen besluiten. Het algemeen belang en de 

(volks)gezondheid van iedereen moet nu centraal staan.  

 

Daarom dient deze activiteit, waar wellicht veel mensen bij elkaar zouden ko-

men, en waarbij het virus zich ook middels gevaccineerden zou kunnen versprei-
den, hoe spijtig ook, te worden geannuleerd. Om dat risico te voorkomen is be-

sloten om de Mis op een later, en veiliger moment, alsnog te laten plaatsvinden.  

Wij verwachten dat iedereen vrede met dit besluit kan hebben. 

Harry van Liebergen, Bestuurslid Bosch’ Mannenkoor.  
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Harry van Liebergen, lid van het Bosch’ Mannenkoor heeft 

 twee boeiende boeken geschreven over klassieke muziek 
 

DE (ON)BEKENDE COMPONIST  

407 blz. hardcover.  

 

Hierin worden elke dag enkele compo-

nisten beschreven die op die dag zijn 

geboren of overleden.  
 

Daarnaast wordt elke dag een compo-

sitie aanbevolen die op internet is te 

bekijken en te beluisteren.  

 

Tevens wordt elke dag een bijzondere 

gebeurtenis uit de wereld van de 
(klassieke) muziek vermeld.  

 

Zie link.  https://www.bravene-

wbooks.nl/site/index.php?r=userweb-

site/index&id=harryvanliebergen 
 

 

 

 

 

EEN LUIE COMPONIST 

Hardcover 427 blz. 

 

Hierin vele korte verhalen over com-
posities en hun makers.  

 

Hier wordt een kijkje gegund achter 

het ontstaan van een compositie of 

een blik in de ziel van de maker.  

 
Alleen te bestellen bij de schrijver:  

 

Harry van Liebergen.  

lietim@ziggo.nl. 

 
 

 

• Het abonnement op onze nieuwsbrief is uiteraard gratis. 

• Wilt u zelf een abonnement? Mail naar nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl 
• Wij geven uw mailadres niet door aan anderen. 

• Wij houden ons aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 

 

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen 

Redactie: Jim van Brakel   tel: 073 – 521 47 68  
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