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Sponsor van de maand juni 2014 
 

 

 
 

 

Agenda  

 

14 juli 2014 Laatste oefenavond dan zingen we bij Beth 

San. Aanvang 19.30 uur  Aanwezig om 19.15 

uur. Kleding pak met paars overhemd en 

stropdas.                                                  

(prog. en kleding: Zie muziekcommissie) 

25 augustus 2014   Barbeque 

1 september 2014   1
e
 Oefenavond na de vakantie 

18  oktober 2014  Benefietconcert (doel voedselbank Aalten) 

21 december 2014  Adventswijding 

 

5 januari 2015  Nieuwjaarsreceptie 

 

30 mei 2015  Korendag in Bunschoten-Spakenburg 

 

 

 



 

Van de bestuurstafel 

We zitten al weer bijna op de helft van het jaar. Alle koorleden en het 

bestuur zijn erg gelukkig met onze nieuwe dirigent. De koorrepetities 

worden ook goed bezocht en de inzet om te leren is er ook. Dit stemt 

het bestuur tevreden met de keuze welke wij hebben gemaakt.  

Afgelopen maandagavond bereikte ons het bericht dat Jan Duenk ern-

stig ziek is en wensen hem en zijn familie veel sterkte toe in deze tijd.  

We zijn nu druk aan het oefenen voor ons optreden in Beth San op 

maandag 14 juli 2014. Het is bij Beth San helaas niet mogelijk om 

binnen te zingen en zullen dit dus buiten moeten gaan doen, nu maar 

hopen op mooi weer. Na afloop van dit optreden willen we een nieuwe 

koor foto gaan maken en zoeken hiervoor nog een mooie locatie. Na 

de fotosessie gaan we een vakantie borrel drinken bij de Pol. Maan-

dagavond 25 augustus hebben wij weer onze barbecue. De intekenlijst 

ligt maandag 16 juni 2015 op de tafel in onze repetitieruimte. 

Op zaterdagavond 18 oktober houden wij ons benefietconcert in de 

Christelijk Gereformeerde kerk in Aalten, met als doel van dit concert, 

de Voedselbank in Aalten. Medewerking hiervoor wordt verleend door 

het kinderkoor ”Sing4Jesus”uit Aalten. Nadere informatie hierover 

volgt binnenkort. 

Volgend jaar willen we gaan meewerken aan een korendagen en wel 

op zaterdag 30 mei 2015 in Bunschoten-Spakenburg. Noteer alvast 

deze datum in jullie agenda. 

De besprekingen met de Eendracht, voor de Adventswijding, zijn ook 

alweer begonnen. De muziekcommissie en Susanna gaan hiervoor de 

liederen uitzoeken en kijken welke nummers we met de Eendracht sa-

men gaan doen. We zijn afgelopen maandag al begonnen met het eer-

ste nummer voor de Adventswijding te oefenen. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 8 juli. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

(voorzitter ACM) 

 

Stemvorming  
 

Allemaal,  maandagavond 16 juni om 20.00 uur 

   maandagavond 23 juni om 20.00 uur 

   maandagavond 30 juni om 20.00 uur 

   maandagavond   7 juli om 20.00 uur 

 maandagavond 14 juli Beth San om: 19.15 uur 
   

 



Zieke leden 
 

Jan Driessen, Ruurd Kramer, Wim Lammers en Jan Duenk.  
 

Heren wij wensen jullie, veel sterkte. 
 

Van onze dirigent  

Beste koorleden, 

 

De tijd gaat erg snel en over paar weken staat de vakantie al voor de 

deur. De maanden zijn voorbij gevlogen. 

Maar als de tijd snel gaat op een repetitie, betekent dat er goed en hard 

gewerkt wordt.  

Mijn eerste indruk van het koor is ook zeer positief. Er is nog veel 

werk te verzetten, maar daar hebben we genoeg tijd voor. 

U kunt het zien als een meerjarenplan. Het belangrijkste is dat het koor 

bereid is om wat in gang te zetten. 

Daarom kan ik ook gerust zeggen dat ik tot nu toe zeer tevreden ben 

met jullie persoonlijke inzet en houding. 

Jullie zijn een leuke groep, die goed met elkaar omgaat, en veel om 

elkaar geeft en er heerst een goede sfeer. 

Dat verbetert de band met elkaar en onze gezamenlijke doelstelling. 

Het beter worden van een koor is een lang proces. Je moet er geduld 

voor hebben. 

 

Maar ik vind het fijn om te horen dat jullie met plezier blijven zingen 

en steeds wat bij willen leren. 

Dat geeft voor mij als dirigent een extra motivatie om samen naar iets 

toe te werken.  

Ik hoop dat we de sfeer zo blijven houden en de volgende mijlpaal 

wordt de Adventswijding. 

In 2015 zijn ook al plannen gemaakt voor leuke en uitdagende optre-

dens!!! Het wordt dus druk! 

 

Ik hoop dat jullie veel plezier behouden in het zingen,  

oefenen, optreden en samen zijn op de maandagavond! 

 

Jullie dirigent. 

 

Van de muziekcommissie 

Programma optreden Beth San 14 juli 2014 

o Heer ik kom tot U 

o Nader mijn God 

o My Lord what a morning (zo mogelijk solo van Peter ) 



o Deutsche Messe nr. 1. Introitus 

o Deutsche Messe nr. 3. Credo 

o Mijn Herder is de Here God 

o Vaste Rots van mijn behoud. 

o Thanks be to God  

o lied 1 & 2 ‘blad meezingen’ (In ’t groene dal & Een karretje) 

o Pauze 

o Frieden 

o Samen te dienen 

o Over heel de aard 

o Suliko 

o Ich bete an die Macht der Liebe 

o lied 3 & 4 ‘blad meezingen’ (Piet Hein & Op de grote stille 

heide) 

 

Het ‘blad meezingen’ wordt op de volgende repetitie-avond uitge-

deeld. 

Aanwezig om: 19.15 uur 

Aanvang om   19.30 uur   
 
   

Felicitaties. 
 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig: Peter van Beerscho-

ten, Ad Doornink, Jan Duenk, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en 

Schelte Zijlstra 

In de maand juli zijn jarig: Arie Jentink, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat) en Frits Winkelhorst. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

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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