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Sponsor van de maand september 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

16 september 2012 Medewerking aan de oecumenische 

Vredesdienst in de Oude St. Helenakerk. 

Voorganger ds. Rotte. 

Voor de dienst zingen wij:  

• Amin  

• Gib uns, Herr, den Frieden 

 In de dienst zingen wij:  

• You raise me up  

• Song of  Peace  

• Samen te dienen   

• Over heel de aard 

Kleding: smoking met wit overhemd en rode 

vlinderstrik en rode pochet en zwarte 

schoenen.  

Aanwezig om 18.00 uur om in te zingen, 

aanvang dienst 19.00 uur. 
 

14 oktober 2012  Benefietconcert in de St. Joriskerk te  

Bredevoort. 

We zingen de volgende liederen:  

• Santo 

• Slavenkoor 

• Die Zwölf Rauber 

• The day you sang this song 

 



• You raise me up 

• De dag door Uwe gunst ontvangen. 

• Bolen mi Lezi 

• Mull of Kintyre 

De volgorde van zingen volgt nog. 
 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. 

 

7 januari 2013  Nieuwjaars receptie in de Pol. 

 

Van de bestuurstafel  

 
Doel van ons Benefietconcert 
Henk Kaemingk (1955)  uit Barchem woont al sinds 1990 in het 

Noorden van Mexico en werkt daar onder de Tarahumara-indianen. In 

al die jaren heeft hij een bijzondere band opgebouwd met deze 

indianenstam. Een aantal van hen is inmiddels christen geworden. 

Naast het geven van Bijbelstudies, DTS (Discipelschaps Trainings 

School), cursussen en voorlichting, werkt Henk samen met deze 

mensen aan verschillende projecten: bouwen van waterreservoirs en  

kassen, kweken van olijfboompjes en een aantal medicinale bomen en 

planten. Hij is getrouwd met Edith, een Mexicaanse vrouw uit 

Pachuca, een stad in de buurt van Mexico-stad. Samen hebben ze vier 

kinderen: Carolina, Michael, Yoshiah en Hezekiel. Zijn belangrijkste 

doel is deze mensen bekend maken met het Evangelie. In één van zijn 

nieuwsbrieven schreef hij ooit: “Als de Here het huis niet bouwt, 

tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan….”  Het is niet ons werk, 

het is Gods werk en wij mogen een steentje bijdragen aan de opbouw 

van Gods Koninkrijk.  

                                                                                                             

Ida Kassies-Kaemingk 

 

Stemvorming 
Maandag 10 september  B1  

Maandag 17 september  B2 

Maandag 24 september T1 

Maandag 1 oktober T2 

Maandag 8 oktober B1 

 

 

 

 



Muziekcommissie 
 

In de map op 3 september 2012 
 

1. African Trilogy  

2. Auld lang Syne 

3. Amin 

4. Amin Russich 

5. Blijf bij ons, Heer (Abide with me)  

6. Bolen mi Lezi  

7. Dank sei dir, Herr  

8. De dag door Uwe gunst ontvangen  + nr.44 

9. De nacht  

10. Die Zwölf Räuber  

11. Er is een God die hoort  

12. Gaude Mater Polonia  

13. Gib uns Herr, den Frieden  

14. Heer, ik kom tot U  

15. Into my Heart  

16. Lof zij den Heer  

17. Mijn herder is de Here God  

18. Mull of Kintyre  

19. Nader mijn God  

20. Over heel de aard   

21. Plovi, plovi  

22. Rozen  

23. Samen te dienen 

24. Santo  

25. Sanctus  

26. Slavenkoor  

27. Song of Peace  

28. Suliko  

29. The Day You Sang this Song 

30. Tibié Paiom 

31. The Sloop John B.  

32. The sound of silence  

33. Vaste rots van mijn behoud  

34. Wat God doet dat is wel gedaan + nr. 12 

35. Wochenend und Sonnenschein  

36. You raise me up  

37. Zegen ons Algoede  

38. Zegenbede van St. Patrick 

 

 

 



Ingekomen post (door Geert Hobé) 

Uit de krant van 20 november 1993 

Een  leven lang zonder elektriciteit 

Wie bij Gerrit Ubbink in de Damstraat op de bel drukt, kreeg tot voor 

kort een mechanisch gerinkel te horen. Sinds luttele dagen echter licht 

een lampje in de drukker van de bel op. Het lijkt een onbeduidend 

verschil, maar in de beleving van Ubbink is het niet minder dan een 

revolutie. Eindelijk, na 79 jaar, heeft Ubbink het wonder van de 

moderne tijd, de elektriciteit, in z’n leven toegelaten. Als laatste 

woning in Aalten werd het huis van Ubbink afgelopen dinsdag door 

de PGEM aangesloten. Ubbink heeft zich altijd verre gehouden van de 

vanzelfsprekende gemakken in de moderne wereld. De controleur van 

de radiocontroledienst droop al meermalen teleurgesteld af nadat hij 

vergeefs bij Ubbink aanbelde. De heer des huizes lacht hardop als hij 

daar aan terug denkt. “Radio, televisie, telefoon of krant heb ik nooit 

gehad. Ik ken het niet, heb er ook geen behoefte aan, geen tijd voor, en 

het kost handenvol geld”. Maar hij is nu op een leeftijd gekomen dat 

hij met name wil genieten van de zegeningen van de elektriciteit. Het 

wordt ook steeds moeilijker vast te houden aan z’n oude gewoonten, 

vertelt hij. ‘Het antraciet voor de kachel wordt steeds duurder. En de 

glazen en de katoentjes voor de petroleumlamp zijn bijna niet meer te 

krijgen. Die moeten helemaal uit België komen. 

Felicitaties 

In de maand september  zijn de volgende leden jarig; 

Jan Bongen, Joop Bussink, Wijnand Douma, Jan Driessen, Wim 

Geurink, Anton Graven, Wim Pennings en Dick Winkelhorst, 

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 

 
 

 


