
 Een Millenniumgebeuren op zanggebied. 
 

Op 12 januari 2000 zal het 80 jaar geleden zijn, dat in Almen weer een zangkoor werd 
opgericht. Er was eerder een zangkoor geweest nl. gesticht door enkele leden van de 
toenmalige jongelingsvereniging in 1896. Deze is geen lang leven beschoren geweest 
en in 1902 opgeheven. 
In 1920, dankzij initiatieven van Ds. T.J. Jansen Schoonhoven sr. kwam men tot de 
oprichting van het "Almens Kerkkoor". De dominee wilde hiermee de kerkzang op een 
hoger peil brengen. In 1951 werd de naam veranderd in Chr. Gemengde 
Zangvereniging "Looft de Heer" en sinds een aantal jaren treedt het koor naar buiten 
onder de naam "VOCAAL". Het genre van de te zingen stukken is in de loop der jaren 
ook een verandering ondergaan. Werd aanvankelijk uitsluitend geestelijke muziek 
gezongen, al vrij snel kwam hier de zgn. wereldlijke muziek bij. 
Werd vroeger ook vaak deelgenomen aan zangconcoursen naast de jaarlijkse 
uitvoering, de laatste jaren heeft zich dit beperkt tot een concert in de kerk. Bij de 
jaarlijkse uitvoering was vroeger naast de zang vaak het hoogtepunt de toneeluitvoering, 
wat veel extra energie van een aantal leden vroeg; dit is gezien de veranderde 
tijdsomstandigheden tegenwoordig niet meer mogelijk, zodat nu alle aandacht aan de 
muzikale kant van de zang kan worden gegeven. Ook wordt er meegewerkt aan 
kerkdiensten, zangersavonden, of zingen in een verzorgingstehuis. 
Bekende namen van dirigenten zijn de heren De Regt, Plomp, Lammers, Veldkamp en 
de dames van Beyeren en van Poppel. De huidige dirigent is de heer Joost Hekel. Velen 
zullen zich ongetwijfeld nog herinneren, dat er in Almen in de jaren 1930-1940 een 
kinderkoor was o.l.v. juffrouw Klever. Dit is helaas i.v.m. de oorlog van mei 1940 
opgeheven. 
Naast genoemde zangvereniging is uitgaande van de Hervormde Gemeente Almen in 
de jaren rond 1970 een jeugd- en jongeren cantorij opgericht, wat later overliep, in de 
cantorij van de kerk, welke laatste nog steeds bestaat. Opgericht en geleid door 
cantororganist Ben Veldkamp en na zijn vertrek door Arend Klein Huize. 
Zingen heeft de afgelopen honderd jaar aan veel Almense mensen, jong en oud, veel 
zangplezier gegeven. ZINGEN HOUDT JE JONG! Laat het ook in het nieuwe 
millennium zo mogen blijven. 
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