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In Memoriam 

Hans Obbink was een  man van weinig woorden. Maar de woorden 

die hij sprak waren meestal weloverwogen en doordacht. Hans had 

een duidelijke mening over het koor en deelde die mening vaak met 

mij. Meestal was ik het wel met hem eens want hij zei zinnige dingen. 

Hans had verstand voor koormuziek. Zijn voorliefde ging uit naar het 

Russisch-Byzantijns. Wat kon hij genieten van deze muziek en wat 

zong hij deze nummers vol overgave mee. 

 

Toen Hans ziek werd, heb ik hem vaak aan mijn zijde moeten missen. 

Hij kon er niet elke koorrepetitie meer bij zijn. Dan miste ik ook het 

traditionele snoepje dat hij uitdeelde. En sowieso miste je zijn stille 

aanwezigheid. 

 

Toen Hans verpleegd moest worden in hospice de Lelie, heb ik hem 

een keer mogen bezoeken.  

Het was fijn om elkaar nog een keer te mogen zien. Met tranen in de 

ogen hebben we afscheid van elkaar genomen, wetende dat we nooit 

meer naast elkaar zouden zitten om te zingen. 

Hans laat een leegt achter in het koor maar zeker ook thuis. Jeanne en 

Joost wens ik alle sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijden.  

 

Eric Wamelink. 

 



In Memoriam  

Wim Jansen was vele jaren het gezicht van de 

Evenementencommissie. Samen met z’n vrouw Johanna en vele 

vrijwilligers heeft hij zich ingezet om geld voor het mannenkoor te 

verzamelen. Zoals de garderobe dienst in de Pol. Voor de jaarlijkse 

fietsvierdaagse in mei nam hij een week vakantie op. 

Als bestuurslid van ACM was hij de stuwende kracht achter de 

“Levende Kerststal” in de Pol. Hij was creatief en vasthoudend om 

een idee werkelijkheid te laten 

worden. Het moest toch mogelijk 

zijn om een vuur voor de herders in 

de Pol te laten branden. Hij kreeg 

het voor elkaar. 

Wim kon enorm genieten van 

dingen organiseren. De eerste 

nieuwjaarsrecepties werden door 

hem georganiseerd met een in 

eigenbeheer gebakken oliebol en 

een kop koffie. 

Graag ging hij naar de jaarlijkse 

vergadering van 5x ACM in Apeldoorn. (vijf koren met de naam 

ACM in Alkmaar, Alblasserdam, Almelo, Apeldoorn en Aalten) 

Vanaf 1976 is Wim lid geweest. Het mannenkoor was heel belangrijk 

voor hem. Toen z’n gezondheid afnam, liet hij zich door Johanna 

brengen en ophalen, zodat geen repetitie en Jägermeister na afloop 

gemist hoefde te worden. 

 

We hebben met Wim een trouw en heel actief lid verloren. 

Laten we als we genieten van de gratis kleding, concertreisjes, uitjes 

enzovoort in gedachten houden dat dit mede mogelijk was door de 

financiële basis die Wim met z’n vrijwilligers lang geleden met 

stuivers en dubbeltjes gelegd heeft. 

We wensen Johanna, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte! 

 

Oktober 2013 

Henk Heusinkveld 

 
 

 

 

 



Bedank brief 
 

Aan dirigent en leden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. 

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de medewerking en de 

prachtige zang tijdens de herdenkingsdienst van Wim.  

We hebben vele mooie reacties gehad.  

Ook allen bedankt voor het meeleven en de vele bezoekjes tijdens zijn 

ziek zijn.  

Het koor blijft een aparte plaats voor ons houden 

 

Met vriendelijke groet Johanna Jansen en kinderen. 

 

Agenda 

 

15 dec. 2013 Adventswijding  Zuiderkerk 

06 jan. 2014 Nieuwjaarsreceptie in de Pol 

Van de bestuurstafel  

Eerst wil ik even stil staan bij het droevige feit dat wij afscheid 

hebben moeten nemen van twee van onze koorleden, te weten, Hans 

Obbink en Wim Jansen. Het In Memoriam staat verder in de 

Nieuwsflits. 

Het bestuur heeft op dinsdag 8 oktober weer vergadering gehad. Het 

grootste gedeelte is gesproken over de sollicitatieprocedure en de 

proefdirecties, welke we binnenkort hebben. De proefdirecties zijn op 

maandag 21 november en maandag 28 november. We beginnen om 

20.00 uur. Kom graag op tijd. Graag wil ik de koorleden verzoeken 

om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij proefdirecties. Nadat de 

dirigent vertrokken is wordt er aan jullie gevraagd om jullie mening te 

geven via een stembriefje. De stemming gebeurt helemaal anoniem. 

Nadat beide dirigenten geweest zijn komt de sollicitatiecommissie 

weer bij elkaar om de stemmen te tellen en een voorstel te doen aan 

het bestuur voor de nieuwe dirigent. Dus nogmaals kom zoveel 

mogelijk, laat je stem niet verloren gaan. 

Ook wil ik nog even terug kijken op het geslaagde benefietconcert. 

Het koor heeft zich weer van zijn beste kant laten horen en zien. Ook 

hebben we kunnen genieten van het optreden van de band “the Well”. 

We hebben alleen maar lovende reacties ontvangen. De deurcollecte 

heeft € 1.160,00 opgebracht en het koor heeft die bedrag aangevuld tot 

€ 2.000,00. De cheque ter waarde van € 2.000,00 is maandagavond 14 

oktober tijdens de repetitie avond aan Jan Luimes overhandigd. (Zie 



ook de foto in de Gelderlander van zaterdag 19 oktober en op de site 

van het Achterhoeksnieuws). Hij was zeer verheugd toen hij het 

mooie bedrag zag en dit wordt goed besteed in het project. 

Vanaf maandagavond 4 november beginnen we weer allemaal om 

19.30 uur, dit is tot de adventswijding. 

Op maandagavond 11 november kunnen we niet in de Pol oefenen en 

daarom wijken we uit naar het gebouw “de Meiberg”. 

Zoals jullie weten is Cor Ploos van Amstel gestopt met zijn 

werkzaamheden voor de communicatiecommissie. Wanneer er iemand 

zich geroepen voelt om zijn taak over te nemen, neem dan even 

contact op met Gerrit Oosterink of met mij. 

Noteer ook alvast het volgende in jullie agenda. Maandagavond 6 

januari 2014 nieuwjaarsreceptie van het koor in de Pol. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdagavond 12 november. 

 

De voorzitter 

Peter A. van Beerschoten 
 

Terugblik op Benefietconcert  

Cheque voor project Oekraïne (moeder en kind)  

Op 13 oktober j.l. heeft het Aaltens 

Christelijk Mannenkoor en benefietconcert 

gegeven  in het gebouw de Meiberg te 

Aalten. De opbrengst van dit concert is voor 

een project in de Oekraïne dat is opgezet 

door Jan Luimes. Daar is veel geld voor 

nodig. Aan dit concert werd ook medewerking verleend door de 

muziek groep “The Well”. De kerkzaal was goed gevuld en de mensen 

hebben geluisterd naar twee héél verschillende muziek stijlen, die wel 

goed bij elkaar passen. Het koor werd begeleid aan de piano door 

Yvonne Beeftink. Ook zijn er nog enkele nummers samen ten gehore 

gebracht met de muziekgroep. Een prachtige middag die o.l.v. Marco 

Heusinkveld stond.  

Aan het eind van het concert kon men bij de uitgang een vrije gift 

geven, voor het project dat werd toegelicht door Jan Luimes. Op 

maandagavond tijdens de koorrepetitie werd de opbrengst van € 

2.000,00 bekend gemaakt en werd er door de voorzitter van het 

mannenkoor Peter van Beerschoten, de cheque overhandigd aan Jan 

Luimes. Hij was zeer blij met de opbrengst en bedankte het koor en 

alle vrijwilligers achter de schermen, die kosteloos alles in goede 

banen hebben geleid.  

 



Stemvorming 

 

Maandag  21 oktober  allemaal om 20.00 uur proef directie 

Maandag  28 oktober  allemaal om 20.00 uur proef directie 

Maandag 04 november  allemaal om 19.30 uur 

Maandag 11 november allemaal om 19.30 uur in ´de Meiberg` 

     Meiberg 23-1, te Aalten 

Maandag 18 november allemaal om 19.30 uur 

Maandag 25 november allemaal om 19.30 uur   

 

Zieke leden  

Ruud Kramer, Wim Lammers.  

Heren wij wensen jullie, van harte beterschap.   
 

Felicitaties   
 

In de maand oktober zijn de volgende koorleden jarig of jarig 

geweest: Zwier Kremer, Gerard Luimes, Herman Luiten, Cor Ploos 

van Amstel, Gerrit Roos en onze pianiste Yvonne Beeftink. 

In de maand november zijn jarig: Albert scholten, Henk Luimes en 

Auke de Vries. 
 

Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

 

Van de muziekcommissie  

De nummers voor onze adventswijding zijn nog niet definitief bekend. 

 

Communicatie Commissie 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Peter van Beerschoten 

• Gerrit Oosterink 

 

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

 

 

 


