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Sponsor van de maand november 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

11dec. 2013  Zingen in “de Opmaat” aan de Nijverheidsweg,  

om 20.00 uur, samen met de Eendracht. 

 

15 dec. 2013 Adventswijding  Zuiderkerk.                             

Aanwezig om 15.45 uur in smoking   

16 dec. 2013 Laatste oefenavond in 2013, daarna een Kerstborrel 

06 jan. 2014 Nieuwjaarsreceptie in de Pol 

Van de bestuurstafel  

We zijn nu druk aan het repeteren voor de Adventswijding van  

15 december 2013. Zoals we weten is dit het laatste optreden met 

Marco als dirigent. Hij wil als afsluiting van dirigentloopbaan bij het 

ACM, een perfecte uitvoering ten gehore brengen. Al gaat de repetitie 

op de maandagavond niet altijd even soepel, toch verwachten wij dat 

het koor zich 100% hiervoor inzet. Ook wij als het bestuur willen 

graag een mooie Adventswijding ten gehore brengen. 

Het gezamenlijk oefenen met de Eendracht is op woensdagavond  

11 december in “de Opmaat” aan de Nijverheidsweg, om 20.00 uur. 

 

 



In de laatste bestuursvergadering is uitvoerig gesproken over de 

proefdirecties van de beide dirigenten. Zoals iedereen weet heeft dhr. 

Johan Rodenhuis zich terug getrokken uit de sollicitatieprocedure. Wij, 

het bestuur,  hebben besloten om door te gaan met Susanna Veerman. 

De stemming van de 53 aanwezige leden was, 37 voor, 14 tegen en 2 

stemmen waren ongeldig. Dit houdt in dat 73% voor was en 27% 

tegen. Op donderdag 21 november gaat een delegatie van het bestuur 

een 2
e
 gesprek aan met Susanna waarin wordt besproken wat het koor 

van haar verwacht en wat zij van het koor verwacht. Na dit gesprek 

neemt Susanna een beslissing of zij als dirigent bij ons koor komt. Wij 

als bestuur hopen van harte dat het een positieve beslissing wordt voor 

het koor en staan 100% achter haar.  

 

Anton Graven heeft zich bedankt als lid van ons koor. Zoals wij weten 

woont hij nu in Beth San en hebben vernomen dat hij daar in het koor 

gaat zingen. Wij wensen hem daar heel veel woon en zang plezier. 

 

Onze laatste oefenavond is op maandag 16 december en begint om 

20.00 uur. We zullen tot 21.00 uur zingen en de Adventswijding 

bespreken. Hierna gaan we gezamenlijk een kerstborrel drinken. 

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 11 december. 

 

De nummers welke wij ten gehore brengen tijdens de Adventswijding 

zijn: Zie - Van de muziekcommissie. 

Aanwezig zijn in de Zuiderkerk op zondag 15 december om 15.45 uur, 

zodat we kunnen beginnen met inzingen om 16.00 uur. 

Na het inzingen wordt er voor koffie en broodjes gezorgd. 

Kleding: smoking, witte overhemd met rode vlinderstrik en 

pochet. 

 

De voorzitter 

Peter A. van Beerschoten 
 

 

Stemvorming 

 

Maandag  25 november allemaal om 19.30 uur 

Maandag  02 december allemaal om 19.30 uur  

Maandag 09 december allemaal om 19.30 uur 

Woensdag 11 december allemaal om 20.00 uur in “de Opmaat” 

Maandag 16 december allemaal om 20.00 uur  

 

Zieke leden  

Ruud Kramer, Wim Lammers.  

Heren wij wensen jullie, van harte beterschap.   



Ingekomen post 
 

Hieronder staan een paar foto’s en de mail, die we al kort na de 

overhandiging van de cheque, tijdens de repetitieavond ontvingen van 

Jan Luimes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaties   

In de maand december zijn de volgende koorleden jarig:  

Gerrit Bussink, Joost Obbink, Bennie Teunter, Theo van Noord en  

Eric Wamelink. 

Dan zijn we alweer in januari 2014 en dan zijn jarig Wim ter Horst, 

Martin Meijer en Hans Pennings. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

Dag zangers van het ACM, 
Even een korte reactie na mijn trip naar Oekraïne. 
Zoals jullie kunnen zien heb ik daar de cheque mogen overhandigen. 
Gelijk de volgende dag is deze door hen ver-zilverd en zijn er een aantal elektrische 
apparaten gekocht. We hebben een wasmachine en droger gekocht plus een grote koelkast 
en vriezer, alles Duitse kwaliteit. Nu is er nog meer dan de helft over om te besteden aan 
allerlei inventaris die nodig is om te kunnen starten. 
Nogmaals wil ik jullie nu ook namens betrokkenen daar hartelijk bedanken. 
Groet Jan  



 

Van de muziekcommissie  

Te zingen liederen voor de aankomende Adventswijding: 

1. The little drummer boy  

2. Whisper, Whisper  

3. Wait for the light  

4. Er is een God die hoort  

5. Stille nacht  

6. Frieden  

7. Nowa radistj stala  

8. King of Glorious (samen met gastzanger en Eendracht) 

9. Ere zij God (met tegenstem)  

10. Hoor de engelen zingen d’Heer 

Nummers en volgorde onder voorbehoud. 

De muziekmap wordt de laatste tijd erg vol. We willen echter wachten 

tot we in januari met de nieuwe dirigent(e) kunnen overleggen welke 

muziek weer naar het archief kan.  

Namens de muziekcommissie,   

Gerrit Bussink 

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 
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