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Sponsoren van de maand maart 
 

 

 

 

 

 

 
In memoriam Gerhard Neerhof 
Als je de rouwkaart leest dan vallen er in ieder geval twee zaken op. 

Gerhard is overleden op de datum waarop hij 76 jaar geleden geboren 

is. Geboorte en dood liggen wel in een directe relatie. Het tweede wat 

opvalt, is dat tekst die boven aan de rouwkaart staat. ‘k Zal eeuwig 

zingen van Gods goedertierenheid. Wie Gerhard wat beter kent en 

regelmatig met hem sprak moet erkennen dat in deze tekst twee zaken 

naar voren komen die echt op Gerhard van toepassing zijn. Zingen dat 

was zijn lust en zijn leven. Hij genoot van het (geestelijke) lied. Hierin 

was hij precies. Een tekst die hij niet van harte kon onderschrijven, 

zou hij niet zingen. Het tweede kenmerk in deze tekst is dat hij genoot 

van het zingen omdat hij doordrongen was van Gods goedertierenheid. 

De zaterdag voordat hij overleed zei hij nog heel duidelijk: Het is pure 

genade wat God mij geeft en heeft gegeven.  

Gerhard was een mensenmens. Volop kon Gerhard genieten van 

kleine kinderen. Wat opviel was dat hij ze ook haast allemaal bij name 

kende. Hij heeft jaren geholpen op het Aladon (voorheen de 

Magnoliasschool). Hij maakte daar elke vrijdag soep en wie denk je 

wie hier het meeste van genoot?  

Rina, Gerhards vrouw, vertelde dat Gerhard geen repetitie van het 

ACM heeft overgeslagen voor bv verjaardagen. Hij genoot ook op de 

repetitie van het samen zijn. Hij had voor velen een goed woord.  

Ook heeft hij voor het ACM vele jaren zijn diensten verricht. Hij heeft 

veel papier van de ene plek naar de andere plek gesjouwd en heeft ook 

menig keer als verkeersregelaar gewerkt. Ook hierbij geldt weer dat 

hij genoot van het samen iets doen. 
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Onlangs vertelde iemand mij dat hij een stille werker was die soms 

heel stil op de achtergrond iets betekende voor een ander. Hij was er 

soms alleen maar en de ander voelde dat hij er dan ook echt was. Hij 

was dus een man die deed en ook zag als mensen om hem heen iets 

nodig hadden. 

We zullen Gerhard missen in ons koor. Hij is ruim 51 jaar lid geweest 

van het ACM en hij droeg het koor een warm hart toe. Tijdens de 

repetities kon je aan zijn houding en gezicht zien hoe hij genoot.  Je 

zag dan zijn ‘ruime’ glimlach. We zullen het missen.  

Gerhard wist wel precies wat hij wilde. Hij was in de omgang soms 

heel duidelijk in het naar voren brengen van zijn mening. Wanneer hij 

het idee had dat zijn zienswijze voor verandering vatbaar was dan was 

hij ook weer ruiterlijk in het aanvaarden van iemands mening. 

Het is snel gegaan maar zoals Rina en de kinderen hebben 

aangegeven, hebben ze vrede met het overlijden van Gerhard. Gerhard 

had vrede met het verlaten van deze aarde en het gaan naar zijn 

hemelse Vader. Vooral de laatste zeer zware weken verlangde hij 

hiernaar. 

We wensen Rina en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in 

het verlies van deze toch markante man.  

 

Lieuwe Westerterp 

 

 

Agenda 
 

26 maart 2012 Open repetitieavond. Aanvang 20.00 uur. 

Ontvangst nieuwe leden om 19.00 uur. 

 

7 april 2012 Weeksluiting St. Bernardus in Bredevoort , 

 Voorganger: Mevr. A. Menting - Hendriksen    

aanvang 19.00 uur,  aanwezig om 18.45 uur 

De te zingen nummers zijn: 

 Amin 

 Er is een God die hoort 

 Het offertorium uit de Deutsche Messe 

 Nader mijn God 

 Zegen ons Algoede 

De kleding voor deze weeksluiting is: 

Smoking, wit overhemd, rode vlinderstrik en rode 

pochet en zwarte gepoetste schoenen. 

De liturgie van de weeksluiting staat onder de kop 

van de muziekcommissie. Deze staat op 1 pagina en 

deze graag printen voor gebruik in de weeksluiting. 
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23 april 2012  Optreden ACM  Pronsweide te Winterswijk 
 

26 april 2012  Leden vergadering in de Pol. 
 

28 april 2012  Oranjefietstocht. 
 

9 juni 2012   Zangfestival Aalten. 

Voor nadere info, zie: 

www.zangfestivalinaalten.nl 
 

9 juli 2012   Laatste repetitieavond voor de vakantie en  

    daarvoor hebben we toch nog weer een  

uitnodiging gekregen van ‘t Hoge Veld om te 

komen zingen. 

 

16 september 2012 Medewerking aan de oecumenische 

Vredesdienst in de Oude St. Helenakerk. 

Voorganger ds. Rotte. 

 

14 oktober 2012  Benefietconcert in de St. Joriskerk te  

Bredevoort. 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. 

 

Langdurige zieken zijn 

 

 Frits Winkelhorst, Johan Wijngaarden, Hans Boschker,  

Antoon Essink, Anton Graven en Ben de Groot. 
 

Heren van harte beterschap! 
 

Van de bestuurstafel  
 

De volgende bestuursvergadering is op 5 april 2012. 
 

Rooster Stemvorming 

Maandag van 19.30 – 20.00 uur. 

 

Maandag 2 april – 2
e
 bassen 

Maandag 2
e
 Paasdag 

Maandag 16 april 1
e
 Tenoren 

Maandag 23 april 2
e
 Tenoren 

Maandag 30 april Koninginnedag 
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Muziekcommissie 

 

De muziekcommissie heeft samen met de dirigent besloten om de 

volgende (deels nieuwe, deels bestaande ) nummers te gaan in 

studeren.  
 

Auld lang Syne (open repetitieavond) 

The sound of silence 

Zegenbede van St Patrick 

African Trilogy 

Sloop John B 

Die zwölf Räuber 
 

Hieronder een verklaring van de in te studeren nummers: 
 

Auld lang Syne 

Auld Lang Syne is een gedicht en lied van de Schotse dichter Robert 

Burns. De titel kan vertaald worden met ‘lang geleden’ of ‘vervlogen 

tijden’.  Het lied is melancholiek van aard en wordt, ook bij andere 

gelegenheden dan Nieuwjaar, wel gebruikt als afscheidslied. De tekst 

verwijst naar de herinneringen aan oude tijden, waaraan men 

gezamenlijk terugdenkt onder het genot van een goed glas. 

The sound of silence 

Een lied over de angst voor het inzetten van een technologisch wapen, 

“sound of silence” (geluid van stilte) genoemd, dat kan zorgen voor 

massale hersenspoeling, waardoor ieder mens als een marionet 

bestuurd wordt door een groep machthebbers. 
 

Zegenbede van St Patrick 

De oorspronkelijke tekst van deze zegenspreuk wordt toegeschreven 

aan de 7de-eeuwse Ierse monnik St. Patrick, een van de grondleggers 

van het Europese christendom. Deze zegen, waarvan hieronder de 

volledige onbewerkte vertaling volgt, werd vroeger uitgesproken als 

iemand afscheid nam of op reis ging, wat als een spiritueel gebeuren 

werd opgevat. 
 

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te 

beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 

Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u 

heen vallen. 

De Heer zij boven u om u te zegenen. 

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 

Amen. 



African Trilogy, bestaat (het woord “Trilogy” zegt het al) uit drie 

delen, te weten Siyahamba, Sholsholoza en Nkosi Sikelel’ i Afrika.  

De African Trilogy kan geschaard worden onder de genres “gospel” 

en “negro-spiritual” 

Siyahamba betekent letterlijk: Wij marcheren in het licht van God. 

Figuurlijk kan men de tekst vertalen met: Alles wat we doen, doen we 

tot eer van God. 

Shosholoza beschrijft de zware omstandigheden waaronder de 

Afrikanen in de mijnen moesten werken. Het woord “shosholoza” 

betekent letterlijk; ga door, houd moed. 

Nkosi Sikelel’ i Afrika betekent; God zegene Afrika. Dit is het 

nationale volkslied van Zuid-Afrika en was voorheen een populair lied 

bij de ondergrondse vrijheidsbeweging 

The sloop John B is een nummer, uit 1966, dat voorkomt op het 

album Pet Sounds van de Amerikaanse popgroep The Beach Boys.  

Als single-hit bereikte het de eerste plaats van vele hitparades in de 

hele wereld. Sloop John B vertelt het verhaal van een matroos die 

genoeg heeft van het zware leven aan boord van een schip. “I want to 

go home”  

Die Zwölf Räuber. Velen onder u hebben me al gezegd dat ze blij 

zijn dat dit nummer weer op het repertoire verschijnt. Het lied is 

gebaseerd op een legende.  

12 rovers trekken plunderend langs de dorpen. Op hun rooftochten 

maken ze naast geld en juwelen ook de mooiste vrouwen buit, 

aangespoord door hun hoofdman Kudijar. Tot deze op een ochtend 

ontwaakt naast een zopas veroverd jong meisje en het amulet ziet dat 

ze rond de hals draagt. Hij beseft dat hij de nacht heeft doorgebracht 

met zijn bloedeigen dochter uit een passionele liefde van weleer. 

Kudijar is geschokt en komt tot inkeer. Hij trekt zich terug in een 

klooster en leidt van dan af een leven vol boetedoening. 

 

 

Een vriendelijke groet van de muziekcommissie. 
 

 

 
 

 

 

 

 



LITURGIE WEEKSLUITING 7 april 2012 om 19.00 uur PASEN 2012 

VOORGANGER: MEVR. A. MENTING- HENDRIKSEN  

M.M.V. AALTENS CHRISTELIJK MANNEN KOOR 

O.L.V. DHR. M. HEUSINKVELD 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZANG KOOR:  AMIN. (Russisch Byzanthijns)  

bewerking: BENKAR EKTEHIR 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

INTOCHT MET DE PAASKAARS  

 

ZANG KOOR:  ER IS EEN GOD DIE HOORT  bewerking: JAN DE GRAAFF 

 

GEBED BIJ OPENING VAN HET WOORD 

 

SCHRIFTLEZING: JOHANNES 20,1-9   

 

ZANG KOOR: HET OFFERTORIUM UIT DE DEUTSCHE MESSE VAN SCHUBERT 

 

SCHRIFTLEZING: JOHANNES 20,11-18        

 

OVERWEGING 

 

SAMENZANG: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN (GvL 424, 1) 

De Heer is waarlijk opgestaan, al-le-lu-ia 

Nu breekt de nieuwe lente aan, al-le-lu-ia 

Want Jezus onze Koning groot, al-le-lu-ia 

ver-rees in glorie van de dood, al-le-lu-ia 

al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia 

 

VOORBEDE en ONZE VADER  

 

ZANG KOOR: NADER MIJN GOD. NN 

 

SLOTGEBED  

 

SAMENZANG: U ZIJ DE GLORIE  ( GvL 532, 1-3) 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,  

heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 

Niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

ZEGEN  

 

 ZANG KOOR: ZEGEN ONS ALGOEDE  bewerking: TON DE WAAL 

 

COLLECTE 

  



Felicitaties 

In de maand april zijn de volgende leden jarig; Geert Hobé, 

Ab Hoefman, Arnold Rots, Dick Wikkerink, Erik Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 

 

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter van Beerschoten 

 Gerrit Oosterink 

 Cor Ploos van Amstel 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
 

Hebt u ook interesse om met u bedrijf sponsor van de maand te 

worden?  

Inlichtingen bij één van de heren van de Communicatie Commissie. 
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