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Sponsor van de maand juli 2015 
 

 

 

 

       

 

 

 

Agenda  

13 juli 2015 zingen bij Beth San (zie Nieuwsflits) 

24 augustus 2015 barbecue (zie nieuwsflits) 

31 augustus 2015  1
e
 oefenavond na de vakantie 

03 oktober 2015 benefietconcert zaterdagavond  

20 december 2015  adventswijding  

16 april 2016  concert samen met het Christelijk Nationaal  

Koor 

 

 Van de bestuurstafel  

 

Hier is alweer de 4
e
 Nieuwsflits van dit jaar en de laatste voor onze 

vakantie. Zoals jullie bovenaan de Nieuwsflits kunnen zien, hebben we 

ook een nieuwe sponsor. Partycentrum, catering en pannenkoekenhuis 

’t Noorden. Monique en Martin, hartelijk bedankt voor de sponsering. 

We hebben het eerste half jaar alweer veel dingen gedaan en meege-

maakt, en voor de tweede helft van het jaar hebben we al weer diverse 

dingen in de planning staan. Zoals onze barbecue, het benefietconcert, 

medewerking aan een zangdienst in Eibergen, open oefenavond en de 

adventswijding. Misschien komt er nog wel iets meer bij. 

 



Maandag 13 juli hebben we onze laatste oefenavond en gaan dan weer 

zingen bij Beth San (mits het goed weer is). We beginnen hier om 

19.00 uur en zingen dan tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop drinken we 

bij Beth San nog een kopje koffie of thee, waarna we richting de Pol 

gaan voor onze vakantieborrel. Het programma voor Beth San staat 

verder op in de Nieuwsflits. Maandagavond 6 juli 2015 graag de lie-

deren al op volgorde in de concertmap hebben zodat wij dit nog kun-

nen doorzingen. 

Op maandag 24 augustus 2015 beginnen we weer met onze barbecue 

en maandag 31 augustus 2015 weer met onze oefenavond. 

Het bestuur, de muziekcommissie en onze dirigent zijn al druk bezig 

met de voorbereidingen voor het benefietconcert. Zoals het er nu naar 

uitziet zal het Reuvers mannenkoor hun medewerking verlenen. De 

locatie is nog niet helemaal bekend maar dat horen jullie na de vakan-

tie allemaal. 

Graag wil ik jullie namens het bestuur alvast een fijne vakantie wensen 

en hopen dat we elkaar weer in goede gezondheid terug zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 

Zingen Beth San 13 juli 2015 

Maandagavond 13 juli 2015 gaan we zingen bij Beth San om  

19.00 uur (als het weer het toelaat) 

Als er nog mensen zijn (supporters) die willen luisteren, dat kan want 

we zingen buiten achter Beth San.  

Susanna Veerman is de dirigent en Yvonne Beeftink zal ons begelei-

den op de piano.  

Kleding:  zwarte broek, aubergine t-shirt, paarse overhemd,  

 zwarte sokken en zwarte (gepoetste) schoenen.                                                    

Er is geen pauze. 

Programma optreden Beth San 14 juli 201     (staat al op volgorde) 

 Mijn Herder 

 Heer ik kom tot u 

 Tebe pojem 

 Samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen 

 Er is een God die hoort 

 Veni Jesu (Cherubini) 

  Deutsche messe: Wohin (deel 1) en Heilig (Sanctus) deel 5 

 Samenzang: Er ruist langs de wolken 

 Nader mijn God tot U 

 Gib uns Herr die Frieden 



 Vaste rots 

 Samen te dienen 

 Samenzang: Kom tot uw Heiland 

 Slot: Thanks be to God 

 

BBQ ’t Romienendal 24 augustus 2015 
 

BBQ van 17.30 uur  tot 21.30 / 22.00 uur. 

Waar:  ’t Romienendal  Aladnaweg 3 Aalten. 

 

Als u zich heeft opgeven via de lijst die op onze repetitie avonden ach-

ter in de zaal lag, of telefonisch bij Erik Wikkerink, maar door om-

standigheden toch verhinderd bent, laat dit dan ook tijdig even weten 

bij Erik Wikkerink. 

Tel: 0543-47683 of 06-40273728 

Zieke leden 
 

Jan Driessen  

Jan wij wensen jouw, veel sterkte. 

 

Felicitaties. 

 

In de maand juni waren de volgende koorleden jarig: Peter van Beer-

schoten, Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en Schelte Zijl-

stra 

In de maand juli zijn jarig: Arie Jentink, Johan Klompenhouwer, Arie 

te Lindert, Henk Stronks (Polstraat) en Frits Winkelhorst. 

 

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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