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Sponsor van de maand oktober 2014 
 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 
Tweede tenor Jan Duenk.  

Als Jan binnen kwam konden we beginnen. Zanger 

op de eerste rij, maar nooit op de voorgrond. Hij had 

z’n muziekstukken altijd keurig op orde en wist alles 

over noten. Hoger of lager, langer of korter, kruis of 

mol, hij legde het graag aan je uit. 

Jan zong graag en is op 24 jarige leeftijd lid gewor-

den van ons koor. Hij was bijna 50 jaar actief lid. 

Jan was lid van de muziekcommissie in de tijd van 

Ton de Waal. 

Jan was een trouw lid en altijd op de repetities aanwezig, met uitzon-

dering van de periodes dat hij met de caravan door Europa toerde. Ook 

kwam het voor dat hij z’n reis aanpaste aan het optreden van ACM. 

Het ACM kostuum ging mee in de caravan om het optreden in  

Monnickendam niet te hoeven missen.  

We zullen de zang en muzikale tips van Jan missen. 

We wensen Willemien, kinderen en klein kinderen heel veel sterkte. 

 

Juli 2014 

Henk Heusinkveld   tweede tenor 

 



In Memoriam 
 

Wim Lammers. geb. 6 maart 1934  

                           overleden 11 aug. 2014 

 

Wim Lammers kwam in 1970 vanuit Bredevoort 

naar  het A.C.M., omdat het Bredevoorts mannen-

koor was op geheven. De maandagavond was Wim 

zijn zangavond en die sloeg hij niet gauw over. 

Het liefst zong Wim verstaanbare liederen, al vond 

hij ook dat de meer wereldse liederen er wel bij hoorde. Ook bij het 

mannenkoor komt het voor dat er iemand langdurig ziek is en Wim 

voelde zich geroepen om die leden te bezoeken met af en toe een fruit-

bakje. Dat vond hij wel op zijn plaats. 

Zeker acht jaar heeft Wim de post “lief en leed” vervuld en dat deed 

hij met volle overgave. Het werd alom gewaardeerd . 

Maar de bezoeken die hij deed gingen hem niet in de spreekwoordelij-

ke “koude kleren” zitten en in 2011 is hij gestopt met dit belangrijke 

werk. 

In zijn afscheidswoord sprak Wim dat “lief en leed” vaak meer leed  

dan lief betekende maar dat hij het trachtte te doen met overgave en 

Gods hulp. 

 

D. Wikkerink 
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 voorzitter ACM  

 

 

Agenda  

 

18  oktober 2014  Benefietconcert (doel voedselbank Aalten) 

    In de Chr. Geref. Kerk.   Aanvang 19.30 uur 

 

21 december 2014  Adventswijding 

 

5 januari 2015  Nieuwjaarsreceptie 

 

30 mei 2015  Korendag in Bunschoten-Spakenburg 

 

 

Van de bestuurstafel 

Eerstvolgende bestuursvergadering 9 oktober 2014 



 

Stemvorming  

 
6 oktober Komen om 20.00 uur de kinderen van het kinder-

koor om het gezamenlijke nummer in te studeren. 

13 oktober   1e Tenoren om 19.30 uur 

20 oktober   2e Tenoren om 19.30 uur 

27 oktober  Baritons om 19.30 uur 

03 november  Bassen om 19.30 uur 

 

Benefietconcert m.m.v. kinderkoor 

Sing4Jezus 

Programma Benefietconcert zaterdag 18 oktober a.s. in de  

Chr. Geref. Kerk te Aalten aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: om 17.45 uur. Inzingen om 18.00 uur. 

Kleding   : zwarte broek met lila overhemd en aubergine  t-shirt,  

en zwarte gepoetste schoenen. 

 

 Otsje nash 

 Gaude Mater  

 Samen te dienen 

 Die Nacht  

 Sanctus & Benedictus (Gounod)  

 Mijn Herder 

 You raise me up 

 Ich bete an die macht der Liebe 

 The Lord bless you 

 You’ll never walk alone 

 Je bent bijzonder (met kinderkoor) 

 

 

Zieke leden 
 

Ruurd Kramer,  
 

Ruurd wij wensen je, veel sterkte. 

 



Programma Adventswijding 21 dec. 
 

Aandeel koor: 

 Cantique d’Noël, met orgel, piano en soliste  

 Jessey’s Carol met piano soliste  

 Kom ga met ons naar Bethlehem 

 Weihnacht ist heut 

 Stille nacht 

 Leise, riesselt der Schnee 

 He is born, met orkest 

 Ere Zij God, éénstemmig met orkest 

 Once in Royal David’s city met orkest... 

 Samenzang.....Nederlands?    

 

Felicitaties. 

 

In de maand september zijn jarig geweest: Jan Bongen, Joop Bussink, 

Wijnand Douma, Jan Driessen, Wim Geurink, Wim Pennings en Dick 

Winkelhorst. 

 

In de maand oktober zijn jarig: Zwier Kremer, Gerard Luimes, Herman 

Luiten, Gerrit Roos en onze pianiste Yvonne Beeftink. 
 

 

Communicatie Commissie 

 
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter A. van Beerschoten 

 Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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