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In Memoriam 
 

Johan Wijngaarden. 
 

Vanmeddag, 21-12-2012, hew afscheid enommen van Johan 

Wijngaarden. Zo maor inens wasse uut de tied. Ij könt ’t ow 

nauwelijks veurstellen.Precies wetten do’k ’t neet, maor hee is denk ik 

maer as viefentwintig jaor lid van ons kaor ewest. Bas. 

Behalve dat e iedere maondagaovend metzong op de repetities deed e 

ok van alles veur de vereniging. Zolang at mi-j heugt hef e holpene 

old papier ophalen. ’t Was altied makkeluk aj der um bi-j hadden. 

Loodzwaore dozen gooien hee met gemak op de wagen. I-j konnen ok 

neet zeen dat e zich daor enorm an broeken mos.Een jaor of tiene hef 

’t mannenkaor ne karststal ebouwd in “de Pol”. Hee heelp d’r altied an 

met en op d’n tweeden karstdag was e herder. Maondenlang van te 

veurne raekenen daor al met en leed zienen baord in ’t wilde weg 

greuien.Domnaer de Lange hef dat ok metenomme in ziene 

ovverdenking in de aula. Hee las uut Lucas 2  ’t stuk ovver de herder 

in de schaopenweide van Efrata. Wi-j hebt as kaor metewarkt an den 

dienst. Wi-j hebt dree bekende nummers ezongene. Ene daorvan 

was:,,Mijn Herder is de Here God”.Wat mok ter nog maer van 

zeggen?Ik laot ’t hierbij. 

Johan Wijngaarden; Johannes,”God is genadig”betekent dat. Mooie 

name.Dee um ekent hebt, zölt um neet hendig vergaeten. 

Johan, röst in vrae.                                   

                                                  J.G. Hoftijzer. 

 



In Memoriam 
 

Piet Lammers 
 

Het Aaltens Christelijk Mannenkoor had in 1960 nog geen 

koorkleding. Als het Aaltens Christelijk Mannenkoor moest optreden 

deed men dat in die tijd in het trouwpak. Piet en Lies zijn getrouwd in 

1960. En in het bezit van een trouwpak kon Piet Lammers dus lid 

worden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. 

Tegenwoordig kunnen de leden thuis muziek studeren met de oefen 

CD of via internet. In huize Lammers ging dat veel eenvoudiger. Een 

lied werd op de geiser in de keuken geplakt en tijdens het afwassen 

werd uit volle borst gezongen. 

Binnen het koor hebben we Piet gekend als een trouw lid die rustig 

z’n partij meezong als eerste tenor. Vele jaren was  hij secretaris die 

nauwgezet z’n werk deed. Ook als voorzitter van 1986 tot 1990 

genoot hij breed gedragen respect. 

Graag zorgde hij voor het kopiëren van programmaboekjes en bij de 

fietsvierdaagse zat hij samen met z’n vrouw Lies in De Pol om de 

routes uit te delen. 

Piet hield van zingen. In de afscheidsdienst werden dan ook vele 

mooie liederen gezongen en als mannenkoor mochten we bij het open 

graf de dienst afsluiten met het lied: Zegen ons Algoede. 

De zegen van de Algoede wens ik toe aan z’n kinderen, die nu verder 

moeten zonder ouderlijk huis, z’n kleinkinderen en aan allen die Piet 

missen. 

 

Henk Heusinkveld 

 

 
 

 

Agenda 

 

16 maart 2013  Medewerking aan een orgelconcert van de      

Sticht. Restauratiefonds Oude St. Helenakerk. 

Organist is dhr. Everhard Zwart. 

26 maart 2013  Ledenvergadering in de Serrezaal van “De Pol”. 

 8 april 2013 Open repetitie   

 

 



 Van de bestuurstafel  

Nieuwjaarsreceptie  

Op 7 januari 2013 hebben we weer onze nieuwjaarsreceptie gehouden 

in de Serrezaal van de Pol. Na veel handjes geven en goede wensen 

heeft Dick Wikkerink deze avond geopend met het voorlezen van een 

gedicht en gaf daarna de microfoon over aan de heer Leo Lankveld 

van de Rabobank die een cheque aanbood van € 2600,00  voor het 

opzetten van de Raboboog in 2012. Henk Heusinkveld heeft nog even 

aandacht gevraagd voor diegene die in 2012 zijn overleden. Daarna 

heeft hij Jan Oosterhold ( 25 jaar) en Wim Geurink (40 jaar) een 

speldje opgespeld. Voor de dames was er natuurlijk een bos bloemen. 

Verder heeft Herman Wisselink zijn gedicht nog opgezegd en was er 

een mooie presentatie op het scherm van foto’s 30 jaar geleden en nu 

te zien. Al met al een zeer geslaagde avond dus ook een goed begin 

aan het jaar 2013. Op onze eigen site www.acmaalten.nl staan meer 

foto’s. 

 

 

 

 

 

 

CD/DVD opname  

In overleg met Marco en Yvonne heeft het bestuur besloten om in 

januari, februari en in maart de repetities eerder te beginnen in 

verband met het instuderen van nieuwe nummers voor de cd/dvd 

opname in 2014. We willen dan graag om 19.30 uur gezamenlijk 

beginnen om daarna te splitsen in tenoren en bassen. Eén groep gaat 

dan naar de aparte repetitie ruimte tot 20.45 uur, daarna is er een 

pauze tot 21.00 uur. Met eventuele mededelingen zal de voorzitter om 

21.00 uur beginnen en daarna hebben we een gezamenlijke repetitie 

tot 22.00 uur. Yvonne is bij het eerste gedeelte aanwezig. De extra 

repetities zijn op: 21/1, 28/1, 18/2, 25/2, 4/3, 18/3, en 25/3 dus totaal 7 

keer. Laten we dan ook proberen om ook op tijd aanwezig te zijn 

zodat we ook om 19.30 kunnen beginnen. 



Zieke leden  

Hans Obbink , Auke de Vries, Ruud Kramer  en Wim Lammers  

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie        

’s maandags weer op de repetitie zien  

Van de muziekcommissie  

Inleveren muziekstukken 
De muziekcommissie verzoekt jullie om maandag 28 januari 2013 de 

volgende  7 kerstnummers in te leveren. 

Graag op alfabetische volgorde, dat  vereenvoudigt het opruimen. 
 

1. Eer zij God in onze dagen    

2. Ere zij God  

3. Hij kwam ook voor u op aarde! ( melodie: Zie de Zon )  

4. Hoor de eng’len zingen d’eer  

5. Kerstintrada    

6. Stille nacht   

7. Whisper, whisper  

 

Niet inleveren: Let there be peace on earth   
Dit muziekstuk zingen we tijdens het orgelconcert 16 maart 2013.  

 

Maandag 21 januari liggen de lege plastic inlevermappen klaar om in 

de pauze of aan het eind van de repetitie mee te nemen.    

Van een gedeelte van de leden hebben we de lege omslag van de 

kerstmap niet ontvangen. 

Dus nogmaals het verzoek om muziekstukken 28 januari uitsluitend in 

daarvoor bestemde plastic map op aangegeven volgorde in te leveren.  
 

Orgelconcert 
Voor het orgelconcert  van 16 maart  a.s. hebben we in overleg met de 

dirigent de volgende stukken uitgezocht: 

A capella: 

Tibié Paiom      Suliko 

De nacht     Nader mijn God 

Mijn herder is de Here God  Bolen mi Lezi 

 

Met orgel: 

Let there be peace on earth  Thanks be to God 

 



CD-opname 

Momenteel zijn we bezig met het uitzoeken van de nummers voor de 

cd. 

Aankomende maandag gaan we al een begin maken met het 

instuderen van enkele nummers. Ook zullen er nog enkele nieuwe 

nummers worden aangeschaft. 

 

Namens de MC, Gerrit Bussink. 

 

Stemvorming 
Maandag 21 januari allemaal om 19.30 uur 

Maandag 28 januari  allemaal om 19.30 uur  

Maandag  04 februari allemaal om 19.30 uur 

Maandag  11 februari allemaal om 19.30 uur 

Maandag 18 februari allemaal om 19.30 uur 

Maandag  25 februari allemaal om 19.30 uur 

Maandag  04 maart allemaal om 19.30 uur 

Maandag 18 maart allemaal om 19.30 uur 

Maandag 25 maart allemaal om 19.30 uur 
                 

Felicitaties  

 

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Willy Diersen, Joop Droppers, Ben de Groot, Gerrit Hartemink,  

Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Johan Hoftijzer, Johan Lammers, 

Henk Meijer, Hans Obbink en Henk Stronks (Bocholtsestraat) 

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 

 
 

 


