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Agenda  
 

20 december 2015    Adventswijding (zie Nieuwsflits) 

4   januari 2016  Nieuwjaarsreceptie 

31 januari 2016   Kerkdienst Ruurlo voor Dark en Light 

     (zie Nieuwsflits)    

7   februari 2016   Zangdienst in Zelhem (zie Nieuwsflits) 

16 april 2016  Concert samen met het Chr. Nationaal Koor  

22 mei 2016  Zangdienst in Varsseveld 

18 juni 2016  Zangfestival Aalten 

29 oktober 2016  Benefietconcert 
 

Van de bestuurstafel 
 

Dit is alweer de laatste Nieuwsflits van dit jaar. Wat gaat de tijd toch 

snel, ik kan me nog goed herinneren dat ik schreef: 

’Hier is de eerste Nieuwsflits van dit jaar.’  

We zijn druk aan het repeteren voor de Adventswijding die we dit jaar 

weer samen met de Eendracht geven. Laten we er met z’n allen weer 

een mooie uitvoering van maken, waar de mensen nog lang over na-

praten. 

Begin volgend jaar hebben we ook weer een druk programma. Eerst 

onze medewerking verlenen aan de kerkdienst in Ruurlo en een week 

daarna in Zelhem. 

 

 



Maandag 4 januari 2016 hebben wij onze Nieuwjaarsreceptie.  
Hierbij worden jullie allemaal uitgenodigd om samen met jullie partner 

te komen. Het begint om 20.00 uur in de Serrezaal van de Hofnar. Op 

deze avond zullen er ook vier koorleden worden gehuldigd met hun 

jubileum. Dus kom allemaal om ze te feliciteren. 

In de vorige Nieuwsflits hebben wij gevraagd of er een koorlid namens 

het ACM, zitting wilde nemen in het algemeen bestuur van de Stich-

ting Gemeenschapshuis Aalten. Schelte Zeilstra heeft zich beschikbaar 

gesteld en het bestuur heeft hem voorgedragen om het koor te verte-

genwoordigen. 

Ik wil de koorleden nogmaals zeggen dat de koorrepetitie op maandag 

14 december 2015 om 19.30 uur begint. Om 20.00 uur komen er vier 

trompettisten van de Eendracht om het nummer Kerstzang te oefenen. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 12 januari 2016. 

Dan wil ik alle koorleden alvast namens het bestuur fijne Kerstdagen 

en een gezond en voorspoedig 2016 te wensen. 
 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 

Adventswijding zondag 20-12-2015 

 

Aanwezig in de Zuiderkerk:   16.30 uur 

 

Inzingen:     16.45 uur 

 

Inzingen met de Eendracht:  17.15 uur 

 

Koffie en broodjes:   17.45 uur 

 

Kerkzaal open:    18.30 uur 

 

Aanvang:     19.00 uur 

  

Kleding: donker blauw pak, wit overhemd, rode vlinderstrik en 

pochet. Zwarte sokken en zwarte schoenen.  

Programma Adventswijding 2015: 

1.   Kerstzang 

2.   Christ was born 

3.   Away in a manger 

4.   For unto us a child is born 

5.   King all Glorious 

6.   Stille Nacht  

7.   Bethlehem 

8.   Whisper! Whisper! 

9.   O kindeke klein 

10.   He is born 



Stemvorming 

 

14 december 2015: allemaal om 19.30 uur 

 

Zingen in Ruurlo voor Dark en Light 
 

Op zondag 31 januari 2016 gaan we zingen in de Dorpskerk in Ruurlo, 

Kerkplein 1,  7261 AZ Ruurlo. De dienst begint om 10 uur. 
 

Kleding: Donkerblauw pak, paars overhemd, paarse stropdas, 

zwarte sokken en zwarte schoenen. 

 

Verzamelen bij de Hofnar:  08.20 uur 
 

Vertrek bij de Hofnar:   08.30 uur 
 

Inzingen:     09.00 uur 

 

Aanvang dienst:    10.00 uur 

 

Voorlopige liturgie (Hier krijgen we de tweede week van januari pas een             

bevestiging van)   
 

In Ruurlo wordt nog overlegd over ons voorstel.  

1. My Lord what a morning  (10 minuten voor aanvang van de dienst)  

2. Lead me Lord 

3. Song of Peace 

4. Psalm 108 

5. Wait for the light 

6. Er is een God, die hoort 

7. The Lord bless You (tijdens of i.p.v de zegen) 

8. Alles wat ademt/Vrede is ver (na de dienst) 
 

 Zingen in Zelhem 
 

Zang en Ontmoetingsdienst, zondag 7 februari 2016 om 16.00 uur te 

Zelhem in Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 12, Zelhem. 

(Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, aan de Industrieweg) 

   

Kleding: Donkerblauw pak, paars overhemd, paarse stropdas, 

zwarte sokken en zwarte schoenen. 

 

Verzamelen bij de Hofnar:  14.20 uur 
 

Vertrek bij de Hofnar:   14.30 uur 

 

Inzingen:     15.00 uur 

 

Aanvangdienst:    16.00 uur 

 

 



(Voorlopige) liturgie: 
 

Pianospel    

Welkom    

Samenzang (zo mogelijk staande) :   Samen in de naam van Jezus   

                                                              ( Joh. De Heer no. 98 : 1,2 en 3)                                                   

Gebed    

Mannenkoor : 1. Nader mijn God bij U 

   2. Er is een God die hoort  

Samenzang : Ere zij aan God, de Vader ( Liedb.v.d. kerken 255:

   1, 3 en 4) 

Overdenking: dhr. H.G.Dijkman  

Thema :  (nog niet bekend) 

Mannenkoor : 1. God and God alone  

Koor/samenzang: Heer ik kom tot U ( Joh. de Heer 94  : 1,2 ,3 en 4) 

    1.Mannenkoor 

    2.Koor/samenzang 

    3.Mannenkoor 

    4.Koor/samenzang  

Dankgebed   

Mannenkoor : 1. Samen te dienen  

2. You raise me up 

Mededelingen : Stichting de Opdracht  

Samenzang : Lichtstad met uw paarlen poorten ( Ev. Liedbundel 

no. 413 : 1,2 en 4 )  

Koor/samenzang:1.Blijf  bij mij Heer (Joh. de Heer 586 A : 1,2 en 3) 

 1. Mannenkoor 

 2. Koor/samenzang 

 3. Mannenkoor  
Mannenkoor : 2 The Lord bless you  

Zegen met aansluitend zingen :Amen, amen, amen (Liedboek v.d.    

Kerken, Gez. 456: 3)  
 

Na de samenkomst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en  

elkaar te ontmoeten! 

 

Verkeersregelaars 2015-2016 

 

Verkeersregelaar zijn is een leuke bezigheid, maar om dat te blijven, 

moet er elk jaar weer een examen afgenomen worden. Dit is nodig om 

up to date te blijven en de nieuwe snufjes weer onder de knie te krij-

gen. Auke de Vries organiseert dat uitstekend. 

 Hij regelt het dat er op zijn school, Chr. College Schaersvoorde locatie 

Stationsplein, examen afgenomen kan worden. 

Zo waren er op 5 november jl. een 22-tal leden van het ACM + onder-

getekende aanwezig om examen verkeersregelaar 2015/2016 te doen. 

Auke was tijdig aanwezig om de computers op te starten en de heren 



wegwijs te maken op de computer. Daar hoort ook bij dat de heren 

moeten opletten als het wachtwoord en/of code ingetypt moet worden. 

En ja hoor, eindelijk kreeg Auke van iedereen een luisterend oor, maar 

oh jee….. Het moeilijke wachtwoord ingetypt hebbende, weigerden de 

computers. We kregen geen enkele computer aan de praat…. 

Dus dan maar naar de kantine toe om ons te troosten met een kop heer-

lijke koffie. 
 

Op 24 november  hadden we weer kans om ons kunnen te testen. Maar 

Auke is slim. Hij heeft diverse heren voortgeholpen door de link voor-

af te mailen, zodat de heren thuis al konden oefenen.  

Dat werd dan ook gedaan. De meeste heren oefenden zo goed, dat zij 

thuis meteen het examen maar gedaan hebben. Zo deed ook onderge-

tekende… 

’s Avonds kwamen 10 heren + 1 dame naar het Stationsplein, echter 

alleen Jan Oosterholt moest nog 1 moei-

lijke vraag beantwoorden. Dan had hij 

ook alles gemaakt. 

En zoals het hoort helpen de heren elkaar 

voort als iemand ergens moeite mee 

heeft. Of het nu zingen is, hij autopro-

blemen heeft of examen moet doen voor 

verkeersregelaar. 

Dus Jan kreeg morele steun en slaagde 

met vlag en wimpel. Het was trouwens 

voor Jan ook een nieuwe uitdaging… 

Maar, veel verkeersregelaars zijn weer geslaagd en mogen weer een 

heel jaar aantreden daar waar het nodig is.  
 

Al met al is verkeersregelaar zijn een nuttige bezigheid waarbij de pot 

van het ACM goed gespekt wordt.  

Zijn er nog mannen of hun wederhelften die zich geroepen voelen om 

deze uitdaging aan te gaan, meld je dan aan bij Gerrit Hartemink of bij 

Wim ter Horst. 
 

Tiny Oosterink 
 

Op de foto: Niet op de foto maar wel geslaagd 

Auke de Vries 

Henk Meijer 

Henk Klumpenhouwer 

Wim ter Horst 

Tiny Oosterink 

Gerrit Hartemink 

Freek Gussinklo 

Henk Luimes 

Arie te Lindert 

Jan Oosterholt 

Wim Geurink 

Gerrit Krieger 

Peter van Beerschoten 

Herman Luiten 

Hans Klumpenhouwer 

Henk Schutte 

Wim Pennings 

Joop Droppers 

Erik Wikkerink 

Dick Wikkerink 

Henk Heusinkveld 

Jan Droppers 
Dame en heren, 

hartelijk gefeliciteerd! 



 

Zieke leden 

  

Frits Winkelhorst en Gerard Luimes 

 

Heren, van harte beterschap 

 

Felicitaties 
 

In de maand november waren jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, 

Auke de Vries 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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