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Sponsor van de maand november 2014 
 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

21 december 2014  Adventswijding  (Zie “ van de bestuurstafel”) 

 

5 januari 2015  Nieuwjaarsreceptie in ´t Romienendal 

 

20 mei 2015  Zingen in Pronsweide te Winterswijk 

 

30 mei 2015  Korendag in Bunschoten-Spakenburg 

 

Van de bestuurstafel 

Hier is alweer de laatste Nieuwsflits van dit jaar. Wat is het jaar toch 

enorm snel voorbij gegaan. Ik kan de nieuwjaarsreceptie van dit jaar 

herinneren waarin we Susanna als nieuwe dirigent voorstelden aan het 

koor en echtgenotes. En nu zijn we alweer bijna een jaar verder. 

We zijn nu druk bezig met het oefenen voor de Adventswijding op 21 

december 2014 en ga ervan uit dat we ons allemaal voor de 100% in-

zetten tijdens de Adventswijding. Even terug kijkend op het afgelopen 

jaar.  We hebben verdrietige en mooie momenten meegemaakt. Er zijn 

twee leden overleden, twee leden gestopt en hebben ook 4 nieuwe le-

den erbij gekregen. Meegewerkt aan kerkdienst, gezongen bij Beth San 

en een mooi benefietconcert gegeven. 

 

 



De Adventswijding . 

Wij worden allemaal verwacht om 15.45 uur aanwezig te zijn in de 

Zuiderkerk. Dan kunnen wij gaan inzin-

gen om 16.00 uur. De tijd hebben wij hard 

nodig omdat wij ook nog moeten oefenen 

met de soliste en met de Eendracht. Daar-

na moet de soliste ook oefenen met de 

Eendracht en daarna moet de Eendracht 

ook nog oefenen. Na het inzingen wordt 

er voor koffie en broodjes gezorgd, we 

hoeven dus niet hongerig te gaan zingen. 

De soliste komt uit Londen en haar naam 

is Olga Adamovich, ze is een sopraan.  
 

Maandag 22 december worden we allemaal weer om 20.00 uur ver-

wacht in de Pol voor evaluatie van de Adventswijding, nog een paar 

nummers zingen. Daarna wordt aan jullie nog een kerstborrel aange-

boden. 
 

De Nieuwjaarsreceptie. 

Het bestuur nodigt alle leden met hun partner uit voor de nieuwjaarsre-

ceptie. 

Deze wordt gehouden op maandag 5 januari 2015 in ´t Romienendal 

en begint om 20.00 uur. We hebben deze keer 3 jubilarissen. 
 

Koorscholing. 

Jullie kunnen het inschrijfformulier maandag 24 november 2014 bij 

Peter van Beerschoten inleveren zodat wij het dan collectief kunnen 

opsturen naar de KCZB. De verrekening van de € 30,00 vindt achteraf 

plaats via de penningmeester. 

Dan rest mij verder jullie allen namens het bestuur alvast fijne Kerst-

dagen en een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. 

 

Volgende bestuursvergadering is 15 januari 2015. 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 
 

Eerstvolgende bestuursvergadering 9 december 2014 

Zieke leden 
 

Ruurd Kramer,  
 

Ruurd wij wensen je, veel sterkte. 

 

 



Stemvorming  

 
01 december Baritons en Bassen om 19.30 uur 

08 en 15 december allemaal om 19.30 uur 

17 december gezamenlijk oefenen met de Eendracht om 19.45 uur in 

de Opmaat aan de Nijverheidsweg. 

22 december alle stemmen om 20.00 uur. 

Terugblik benefietconcert 

m.m.v. kinderkoor Sing4Jezus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geweldig wat een succes. Iedereen was vol lof over het concert en al-

len hebben genoten. Bij de uitgang hebben de toehoorders het gewar-

deerd door gul te geven en het mannenkoor heeft het bedrag aangevuld 

tot het mooie bedrag van € 2250,00. Tijdens een koorrepetitie werd de 

cheque door de voorzitter overhandigd aan Hanneke Houwers van de 

voedselbank Oost-Achterhoek. 

 

 



Programma Adventswijding 21 dec. 
 

Aandeel koor: 

  Stille nacht 

o Opening door de voorzitter van het ACM 

o Samenzang met orkest  Once in Royal David’s city met 

orkest... 

o Blok van de Eendracht 

 Kom ga met ons naar Bethlehem 

 Leise, riesselt der Schnee 

 Cantique d’Noël, met orgel, piano en soliste  

o Samenzang  alleen met orgel, geen orkest 

o Meditatie 

o Soliste + Eendracht Son of Mary. 

o Blok  van de Eendracht 

 Weihnacht ist heut 

 Whisper! Whisper!   

 Jessey’s Carol met piano soliste  

 He is born, met orkest 

o  Afsluiting voorzitter van de Eendracht 

 Ere Zij God, éénstemmig met orkest 

 

Felicitaties. 

 

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

onze dirigent Susanna Veerman. 

 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat, Theo van 

Noord en Bennie Tuenter.  

 

Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

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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