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Sponsor van de maand april 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 

 

27 april 2013  Oranjefietstocht 2013. Start tussen 15.00 en 17.30 

uur vanaf  Elim. Route 23 km. De fiets is 

beschikbaar gesteld  door Wisselink tweewielers 

waarvoor onze hartelijke dank. 

28 april 2013 Medewerking  k( r )oningsviering in de              

Oude Helena Kerk. Aanvang 10.00 uur 

29 april 2013 Repetitie in de “Opmaat” aan de Nijverheidsweg. 

19 mei 2013  (1
e
 pinksterdag) Medewerking kerkdienst 

 Oosterkerk  9.30 uur. 

29 juni 2013  Dagje uit met de partners naar het 

Openluchtmuseum te Arnhem. 

26 aug. 2013 BBQ bij het Romienendal. 

6 okt. 2013 Benefietconcert. 

15 dec. 2013 Adventswijding  Zuiderkerk. 

 



Van de bestuurstafel  

Gebeurtenissen voor, tijdens en na de jaarvergadering 2013 
 

En hele tijd geleden is Lieuwe Westerterp al begonnen met het 

opzetten van het huishoudelijk reglement. Een tijdje daarna is er een 

commissie in het leven geroepen om samen met Lieuwe het HR af te 

maken. Hierin nam met Lieuwe, Henk Heusinkveld, Peter van 

Beerschoten en Gerrit Krieger zitting. Na vele bijeenkomsten van die 

commissie is het huidige HR  tot stand gekomen. Om het nog voor de 

jaarvergadering bij de koorleden te krijgen hebben we toestemming 

gekregen van de Rabobank om het daar te kopiëren tevens met alle 

stukken voor de jaarvergadering. Na een middag kopieerwerk op de 

bank in Groenlo (± 3.500 stuks) moest alles nog in de mappen gedaan 

worden zodat we het HR  en de stukken, 14 dagen voor de 

vergadering bij de leden hadden liggen. Samen met Erik Wikkerink is 

dat gelukt.  

 

Intussen hebben we een mail verstuurd naar de diverse kerkbladen 

over onze openrepetitie op 8 april. Later hebben we de mail naar de 

diverse kranten gemaild met de vraag of die geplaatst kon worden. De 

ene keer doen ze dat wel en de andere keer niet. Het is altijd maar 

afwachten. 

 

Op 26 maart opende de voorzitter om 20.00 uur de jaarvergadering 

waarna we de overleden (oud)leden herdachten. De notulen van de 

vorige jaarvergadering  werden goed gekeurd en het jaarverslag 2012  

– met mooie foto’s- was uitstekend verzorgd. Financieel hebben ook 

geen klagen en alles was volgens de kascontrole commissie, dik in 

orde. Henk Heusinkveld en Gerrit Oosterink  hebben gezegd dat ze 

stoppen met bestuurswerk en daarvoor in de plaats zijn Wim Penning 

en Albert Scholten onder applaus benoemd tot de nieuwe 

bestuursleden. De taken binnen het bestuur zijn inmiddels als volgt 

verdeeld: Peter van Beerschoten  voorzitter - PR 

  Eric Wamelink  secretaris 

  Erik Wikkerink  penningmeester – kledingcom. 

  Dick Wikkerink  2
e
 voorzitter – CD/DVD 

  Gerrit Krieger  2
e
 penningmeester 

  Albert Scholten  afg. Muziekcommissie 

  Wim Pennings  bestuurslid – CD/DVD 

Henk Meijer stopt als verkeerscoördinator en als opvolgers worden 

Gerrit Hartemink en Wim ter Horst benoemd. Het  Huishoudelijk 

reglement wordt onder versie 01 goedgekeurd – onder voorbehoud 

van een aantal opmerkingen - zodat we al snel aan de pauze toe waren. 

Na de pauze hebben we de komende activiteiten doorgenomen zoals 

de open repetitieavond op 8 april. Deze avond bleek toch weer een 



succes te zijn want er kwamen 3 nieuwe kandidaat-leden. De heren 

Luuk Donswijk, Wim Jansen en Henk Schutte waren voor de eerste 

keer aanwezig. Ook heeft Lieuwe Westerterp nog twee kandidaat-

leden nl. de heren Gerrit Grevers en Theo van Noord. We hopen die 

mannen maandagavond 15 april a.s. te begroeten.  

Heren allemaal welkom en veel plezier binnen het ACM.  

 

Op 27 april de Oranjefietstocht die is uitgezet door Gerrit Bussink en 

Hans Klumpenhouwer. Allemaal fietsen dus. 
 

We zijn door Ds.Wytze Andela gevraagd om met Testify mee te 

werken aan een k(r)oningsviering  op 28 april dit i.v.m. de 

troonswisseling en op 19 mei zullen we meewerken aan een 

Pinksterdienst in de Oosterkerk. Voor de nummers die we daar zingen 

zie onder de kop muziekcommissie. 
 

Als je dit allemaal leest, kun je je voorstellen dat een groot aantal 

koorleden druk zijn met ons ACM. Op die manier kunnen we ook 

diverse leuke dingen doen, zoals op 29 juni een dag uit naar het 

Openlucht Museum in Arnhem en die dag sluiten we af met een 

heerlijk diner bij het Schepersveld ( de Pol is bezet). 
 

Na de vakantie beginnen we weer met een BBQ bij of in het 

Romienendal.  
 

Ook zijn we nog op zoek naar een paar mensen die willen meedenken 

en helpen met het organiseren van de opname van de CD/DVD. Als je 

denkt: Dit is wel iets voor mij, dan graag even melden bij Dick 

Wikkerink, Wim Pennings of Gerrit Oosterink. We zoeken nog 2 

personen. 
 

We zijn ook nog op zoek naar iemand met computerervaring die 

Gerrit Bussink wil assisteren met het onderhouden van de ACM-

website. 

 

Al met al verzetten we allemaal veel werk voor ons koor en op die 

manier geeft het een goed gevoel om lid te zijn van het :             

Aaltens Christelijk Mannenkoor. 
 

De voorzitter 

Peter A. van Beerschoten 

  

 

Volgende bestuursvergadering op: 7 mei 2013. 

 



Zieke leden  

Hans Obbink , Ruud Kramer , Wim Lammers, Wim Jansen en  

Johan Lammers. 

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie        

’s maandags weer op de repetitie zien.  

Van de muziekcommissie  

 

K(r)oningsviering op 28 april. 
Aan deze dienst werken mee: ds. Wytze Andela, Joop Ormel (orgel), 

??????? (piano) en de koren Testify en het ACM beide o.l.v. Marco 

Heusinkveld 

Samen hebben we de volgende nummers uigezocht: 

• Hoog is uw naam (Testify) 

• In Gods hand (Testify) 

• Gib uns Herr den Frieden (ACM) 

• King all glorious (ACM) 

• Aansluitend zingen we (allen): Kroon Hem met gouden kroon 

• Onder de collecte: Lift up your voice (Testify) en  

• Thanks be to God (ACM) 

• Na de zegen luisteren we naar een geloofsbelijdenis: ‘God alleen 

is onze Koning’, gezongen door ACM en Testify samen (God 

and God alone)  

Aanwezig om: 8.45 uur klaar staan om te zingen. 

Kleding : Smoking met rode vlinderstrik en rode pochet. 

 

19 mei: Pinksteren in de Oosterkerk! 

Aan deze dienst werken mee: ds. Marieke Andela, Joop Ormel (orgel) 

en het ACM  o.l.v. Marco Heusinkveld. 

De volgende nummers zingen wij: 

• Samen te dienen 

• Spirit of the living God 

• In wisselzang zingen we: ‘Adem van Boven’: 1 allen, 2 

mannenkoor, 4 allen, 5 mannenkoor, 7 allen. 

• Morning has broken 

• Tijdens de collecte zingt het mannenkoor  ‘Sanctus’ 

• Zegen van St.  Patrick, gezongen door het mannenkoor 

 

Aanwezig om: 8.30 uur klaar staan om te zingen. 

Kleding: Smoking met rode vlinderstrik en rode pochet. 
 



Stemvorming 

 
Maandag  15 april 2

e
 tenoren om 19.30 uur 

Maandag  22 april baritons om 19.30 uur 

Maandag  29 april bassen om 19.30  uur in de “Opmaat”  

Maandag 06 mei 1
e
 tenoren om 19.30 uur 

Maandag 13 mei 2
e
 tenoren om 19.30 uur 

Maandag 20 mei  Geen repetitie i.v.m. 2
e
 Pinksterdag 

                 

 

Felicitaties   
 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: 

Geert Hobé, Ab Hoefman, Ruud Kramer, Arnold Rots, Erik 

Wikkerink en Dick Wikkerink. 

In de maand mei zijn jarig: Jan Droppers, Henk Klumpenhouwer, 

Gerrit Krieger, Erik Navis en Jan Oosterholt. 

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 

 
 

 


