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Agenda 
 
12 juni 2011   
 

� 08.20 uur aanwezig zijn zodat wij om 08.30 uur kunnen gaan 
inzingen met pianist Dennis Weelink. 

� 09.30 Medewerking kerkdienst in de Zuiderkerk met Ds. Rotte. 
� Nummers welke wij zingen zijn:  

o Samen te dienen,(2e couplet samen met de gemeente), 
o Into my Heart, 
o Sanctus, 
o Amazing Grace, 
o Morning has broken,  
o Zegen ons algoede (1e en 2e couplet voor de Zegen en het 

3e couplet na de Zegen). 
� Kleding: smoking, rode vlinderstrik en pochet, zwarte sokken 

en nette zwarte schoenen. 
 
4 juli 2011 Laatste oefenavond. 
 
14 juli 2011 Medewerking Aalten Dagen samen met Testify en 
Dennis Weelink 

� 18.15 uur aanwezig in de Grote of Helena Kerk . 
� Kleding: Komt nog bericht over. 
� Nummers: Over heel de aard, The Rose, Samen te dienen, 

Sanctus, Suliko, De Nacht, Morning has broken, The Elephant 
song, God and God alone. 

 
15 augustus 2011 Eerste oefenavond na de vakantie. 
 
4 september 2011 Muzikale avond PKN. 
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18 december 2011 Adventswijding met de Eendracht in de 
Zuiderkerk. 
 
2 januari 2012 Nieuwjaars receptie in de Pol. 
 
17 maart 2012 Lustrum concert 
 
 

Van de voorzitter 
 
Nieuwsflits 
Onze eerste ‘Nieuwsflits’ is nu een feit. We mogen hier blij mee zijn. 
Er is veel voorbereidend werk verricht door de 
communicatiecommissie. Het resultaat is er dan ook naar. Wij hopen 
dat met deze en toekomstige ‘Nieuwsflitsen’  jullie sneller en nog 
beter geïnformeerd kunnen worden over diverse koorzaken.   
 
Bestuursaangelegenheden. 
In de vergadering van 20 mei j.l hebben de nieuwe bestuurleden 
plaatsgenomen in het bestuur. We hebben gelijktijdig afscheid 
genomen van de ‘oude’ bestuursleden. Tijdens de ledenvergadering 
hebben we de aftredende leden uitvoerig bedankt voor hun inzet. 
Enkele functies zijn inmiddels al verdeeld.   
 
Onze nieuwe penningmeester wordt Eric Wikkerink . 
 
Ook hebben we besloten één bestuurslid als coördinator op te laten 
treden voor het werven van nieuwe leden. Het bestuur vindt het 
belangrijk om hier continue aandacht aan te gaan schenken. Deze taak 
wordt opgepakt door Gerrit Krieger. 
 
Zoals reeds op de ledenvergadering is aangegeven, is ook een 
tijdelijke werkgroep benoemd die zich bezig zal gaan houden met de 
stemvorming van ons koor. In deze werkgroep hebben zitting: Marco 
Heusinkveld,  Jan Oosterholt, Dick Wikkerink, Agnes Boschker en 
Lieuwe Westerterp. Binnenkort zal deze werkgroep voor het eerst bij 
elkaar komen. 
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Communicatie commissie 
 
Dit is een eerste opzet van de Nieuwsflits om te kijken of alle 
emailadressen kloppen en tevens of het ontvangen is en gelezen 
wordt.  
 
De commissie is op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de 
communicatie commissie. Dit mogen ook echtgenotes zijn van de 
koorleden die hiervoor interesse hebben. 
 
Het is de bedoeling dat er een nieuw Klankbord wordt uitgegeven aan 
het einde van het jaar. Graag zien we kopij tegemoet. 
Dit kan gestuurd worden naar het volgende email adres:  acm-
klankbord@live.nl 
 
Graag ontvangen wij van jullie een reactie over de eerste Nieuwsflits. 
Dit kan ook op het bovenstaande email adres. 
 
 

Lief en Leed 
 
Onder een dergelijk ‘kopje’ loop je het risico dat er ook koorleden niet 
genoemd worden terwijl daar ook sprake kan zijn van ‘lief en leed’. 
We hebben in het bestuur als uitgangspunt genomen dat  in eerste 
instantie de namen genoemd worden van de koorleden en de eventuele 
partner. 
 
Onze bas Johan van Wijngaarden is al geruime tijd niet meer op de 
repetities geweest. Johan heeft moeite om na zijn val weer met vol 
vertrouwen te gaan en te staan waar hij maar wil. Gelukkig is hij 
afgelopen maandag weer op de repetitieavond geweest. We zijn aan 
het bekijken hoe we Johan kunnen helpen om weer voor een gedeelte 
of helemaal weer op de repetitieavonden te komen. 
 
Herman Wisselink is onlangs geopereerd aan zijn galblaas. Hij kreeg 
na onze trip in Monnickendam hevige pijn in de buik. Het gaat nu iets 
beter met Herman maar hij moet van de dokter goed in beweging 
blijven. Hij doet de groeten aan iedereen. 
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Frits Winkelhorst is ook al een tijdje niet meer in staat geweest om de 
repetitieavonden te bezoeken. Dit komt doordat hij last heeft van de 
ziekte van Ménière. Deze ziekte kan zich kenmerken door een drietal 
symptomen: duizelingen, oorsuizing en gehoorverlies. Gelukkig is 
Frits met zijn partner wel met ons meegeweest naar Monnickendam.  
 
 

Muziek commissie 
 
We hebben 3 nieuwe nummers gekregen,  
Er is een God, die hoort – You raise me up en 24 Rozen.   
 
In overleg met de muziekcommissie is besloten dat bij het uitdelen 
van de muziekstukken, van een koorlid die niet aanwezig is, de 
stukken aan de buurman worden gegeven en die moet de 
muziekstukken dan de volgende oefenavond aan zijn muziekmaatje 
geven.  Dit zorgt voor meer rust op de repetitie avond. 
  
  

Felicitaties 
 
In de maand juni zijn de volgende leden jarig: 
Peter van Beerschoten, Jan Deunk, Gerrit Hartemink, Gerrit 
Oosterink, Schelte Zeilstra. 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 


