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Sponsor van de maand april 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

27 april 2015  geen koor i.v.m. koningsdag  

familiefietstocht ACM. Start gebouw Elim 

tussen 14.30 -16.00 uur. Kosten € 2.00 p.p.  

4 mei 2015   geen koor i.v.m. dodenherdenking  

18 mei 2015 zingen Pronsweide (programma: Zie Nieuws-

flits) 

21 mei 2015  extra koor repetitie op donderdag i.v.m. met 

uitvallen van meerdere dagen  

25 mei 2015 geen koor 2e Pinksterdag  

28 mei 2015 extra koor repetitie op donderdag i.v.m. ko-

rendag Bunschoten-Spakenburg  

30 mei 2015 korendag Bunschoten-Spakenburg  

24 augustus 2015 barbecue  

20 december 2015  adventswijding  

16 april 2016  concert samen met het Christelijk Nationaal  

Koor 

 
 

 



Van de bestuurstafel 

Donderdag 9 april 2015 heeft het bestuur voor de eerste keer in de 

nieuwe samenstelling vergaderd. Martin Meijer is de 2e penningmees-

ter geworden en de verdere samenstelling is gebleven zoals hij was. 

Ook hebben wij uitvoerig gesproken voor het goede doel voor het be-

nefietconcert welke wij in oktober van dit jaar willen gaan geven.  

Hiervan zal ik jullie verslag doen tijdens de eerst volgende repetitie-

avond.  

Graag wil ik de Oranje fietstocht nog even onder de aandacht brengen 

welke op maandag 27 april wordt gehouden. De start in bij gebouw 

Elim vanaf 14.30 uur. Hans Klumpenhouwer en Gerrit Bussink hebben 

hier weer veel werk voor verzet.   

Het programma voor zaterdag 30 mei, het korenfestival in Bunschoten-

Spakenburg staat verder op in de Nieuwsflits.  

Ook staat het programma voor maandagavond 18 mei 2015, zingen in 

Pronsweide, in de Nieuwsflits vermeld.  

De volgende bestuursvergadering op dinsdagavond 12 mei 2015.  

Ik wens jullie allemaal een fijne koningsdag en graag tot maandag 11 

mei 2015 om 20.00 uur weer in de Pol voor de repetitieavond welke 

wordt geleid door Yvonne omdat Susanna deze dag afwezig is.  

Met vriendelijke groet,  

Peter A. van Beerschoten  

Voorzitter ACM  

 

 

Zingen Pronsweide 18 mei 2015 

Kleding: Zwarte broek, aubergine shirt met lila overhemd, 

zwarte sokken en zwarte schoenen 
  

18.15 uur  Vertrek bij “De Pol” om bij elkaar in de auto te gaan  

  zitten 

18.30 uur  Koffie drinken 

19.00 uur Zingen.  

 

 



 Programma: 

1. Heer ik kom tot U 

2. Mijn Herder is de Here God.  

3. Welk een vriend is onze Jezus,  

4. Veni Jesu,  

5. Tebe pojem  

6. Psalm 108  

7. Als ik maar weet  

8. Heilig uit de Deutsche Messe  

9. Vaste rots van mijn behoud.  

Pauze van ± 15 minuten:  

10. My lord what a mourning  

11. Wohl mir dass ich Jesum habe  

12. Mijn Nederland,  

13. Plovi, plovi  

14. Gaude mater Polonia  

15. Het roosje  

16. The day you sang this song.  

17. Het avondklokje  

Sluiting  

18. Samen te dienen  

 

 

Korendag Bunschoten-Spakenburg 

Een paar weken geleden hebben we een bezoek gebracht aan Bunscho-

ten-Spakenburg om het één en ander te bekijken, vooral de afstanden 

tussen de verschillende locaties. Wij zijn ingedeeld in de 2
e
 en de 4

e
 

carrousel. 

De 2
e
 carrousel moeten we zingen in de Pe-

tra kerk, Vondelstraat 13 en de 4
e
 carrousel 

zingen we in de Zuiderkerk, Kostverloren 

2. Deze twee locaties liggen dicht bij el-

kaar, dus op loopafstand. Maar voordat we 

gaan zingen gaan we koffie drinken bij res-

taurant De Mandemaaker in Bunschoten-

Spakenburg. 

 

Hoe hebben we de dag ingedeeld? 

We verzamelen ons om 07.45 uur bij partycentrum ‘t Noorden om te 

vertrekken. De bussen staan dan klaar en kunnen we om 08.00 uur 

gaan rijden. We zijn dan ongeveer om 09.45 uur bij De Mandemaaker, 

waar gaan we koffie of thee drinken met wat lekkers.  

Om 10.30 uur moeten we ons melden en de boekjes (entreebewijzen) 

ophalen zodat we ze kunnen uitdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om 10.45 uur gaan we met de bussen naar de Petrakerk om te zingen 

in de 2
e
 carrousel. We moeten om 11.15 uur daar zijn. In het pro-

grammaboekje kunnen we zien hoe laat we moeten zingen in 4
e
 car-

rousel in de Zuiderkerk. Dit optreden eindigt om ± 16.45 uur. 

We zullen nog een plaats en tijd afspreken waar de bussen staan om 

terug te gaan naar Aalten. We hebben om 19.15 uur afgesproken bij 

partycentrum ‘t Noorden. Eerder kunnen we daar niet terecht vanwege 

een bruiloft.  

In de bussen delen we nog 2 muntjes uit voor het drinken bij het diner. 

Wil men meer drinken, dan is dat voor eigen rekening. 

Voor het natje en het droogje overdag moet ieder zelf zorgen. Dus 

neem eventueel een lunchpakketje mee. 

Overdag is er in de oude stad Bunschoten (dat deel waar wij zingen) 

nog een markt ‘Bunschoter Boeren-en Beestenboel’ met verschillende 

activiteiten. Voor meer informatie zie: www.boerenbeestenboel.nl  

 

Programma: 

07.45 uur Aanwezig bij partycentrum ‘t Noorden 

08.00 uur Vertrek naar Bunschoten-Spakenburg 

10.45 uur Aankomst bij restaurant De Mandemaaker voor de koffie  

                    of thee 

11.45 uur Met de bussen naar de Petra kerk voor de 2
e
 carrousel 

Daarna is men vrij om naar de andere koren te luisteren of 

over de markt te lopen, maar zorg dat je op tijd bij de Zui-

derkerk aanwezig bent 

16.45 uur Einde 4
e
 carrousel  

17.45 uur  Vertrek naar Aalten 

 

 

Kleding: Zwarte broek, aubergine shirt met lila overhemd en 

zwarte sokken en zwarte schoenen.  

 

 

1
e
 optreden (2

e
 carrousel) 

Otsje Nash 

Frieden 

Slavenkoor 

Nader mijn God 

You raise me up 

2
e
 optreden(4

e
 carrousel) 

Tebe pojem 

Veni Jesu 

Wohl mir dass ich Jesum habe 

Samen te dienen 

Alles wat ademt 
 

 

We hopen dat we een mooie dag hebben en dat het weer meewerkt. 

 

In een aparte bijlage van deze Nieuwsflits staat een plattegrond van 

Bunschoten-Spakenburg. Deze kun je uitprinten om mee te nemen. 

http://www.boerenbeestenboel.nl/


Zieke leden 
 

Willy Diersen en Ad Doornink 

 

Heren wij wensen jullie, veel sterkte. 

 

 

Felicitaties. 

 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Geert Hobé, Ab 

Hoefman, Arnold Rots, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink. 

 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, 

Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, Jan ter Maat, Erik Navis en Jan 

Oosterholt. 

 

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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