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Agenda  
 

31 januari 2016   Kerkdienst Ruurlo voor Dark en Light 

     (zie Nieuwsflits)    

7   februari 2016   Zangdienst in Zelhem (zie Nieuwsflits) 

?? april 2016  Ledenvergadering in de Hofnar 

16 april 2016  Concert samen met het Chr. Nationaal Koor  

22 mei 2016  Zangdienst in Varsseveld 

18 juni 2016  Zangfestival Aalten 

4   juli  2016  Laatste oefenavond voor de vakantie 

    zingen in “den Es” te  Varsseveld 

29 oktober 2016  Benefietconcert 
 

Van de bestuurstafel 
 

Na een geslaagde nieuwjaarsreceptie zijn we weer met veel 

enthousiasme aan het nieuwe zangjaar begonnen en hebben we twee 

nieuwe leden nl. Tonny Westerveld en Hemmie Mengerink mogen 

inschrijven als lid van ons koor. Heren welkom bij de club. 

We hebben een druk programma voor de boeg. We beginnen zondag 

31 januari 2016 met de kerkdienst in Ruurlo en op zondag 7 februari 

2016 met een zangdienst in Zelhem. Verder in de Nieuwsflits staan de 

liederen welke wij daar zingen en welke kleding wij aanmoeten. 

In de nieuwjaarsnacht hebben enkele koorleden de garderobe beheert 

in de Hofnar. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd. Wij zijn weer 

 



benaderd door de beheerder van de Hofnar om weer onze 

medewerking te verlenen voor de garderobe op zondag 27 maart 2016 

(1
e
 Paasdag) van 19.00 uur tot ongeveer 01.00 uur. Auke de Vries wil 

de organisatie weer voor zijn rekening nemen. Wie weer mee wil 

helpen, de dames mogen natuurlijk ook mee helpen, kan zich opgeven 

bij Auke, dit wel graag uiterlijk maandag 15 februari 2016. 

Er waren ook enkele misverstanden over het medewerking verlenen 

namens het koor. Alle aanvragen hiervoor moeten via het bestuur 

lopen en niet via koorleden. Ook mededelingen of mailtjes die 

verstuurd moeten worden namens het koor, in- en externe 

communicatie, gaan via de communicatiecommissie, na overleg met 

het bestuur. 

Volgende bestuursvergadering is dinsdag 9 februari 2016. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 

Terugblik op Adventswijding en  

12 ½ jubilarissen 
 

Het is mooi als je zondagavond het concert hebt gegeven, en dan 

maandagavond na kunt praten, reacties kunt horen en delen. Reacties 

waren er, vele. Gewoon op straat iemand die je tegenkomt als je de 

hond uitlaat, en zegt erg genoten te hebben van de zang en de muziek, 

iemand die het raampje van de auto naar beneden draait en roept: 

“mooi ezonge gisteraovend”. 

Het is een traditie, deze adventswijding, maar met een eigentijdse in-

vulling eentje die het waard is om in stand te houden. Want één ding is 

duidelijk: we hebben heel veel mensen een heerlijke avond bezorgd! 

Niet alleen die in de kerk waren, maar ook de velen die via de “kerkte-

lefoon” konden meeluisteren. 

Wat ik persoonlijk jammer vind is dat het met één avond weer gebeurd 

is. Wat zou het mooi zijn als we als koor dit repertoire ook nog ergens 

anders konden zingen, in een kerk of een zaal met een goede akoestiek, 

en waar het niet zo warm wordt! Dan heb je wat meer rendement van 

alle uren oefenen! Ik weet zo ook niet waar dat zou kunnen, maar het 

is misschien wel iets om nog eens te onderzoeken.  

Hoewel het voor mij pas de derde keer was dat ik dit meemaakte, was 

het mij wel duidelijk dat we als koor stappen 

gezet hebben. En het is fijn te horen dat Su-

sanna dat ook vindt! Ik had wel verwacht dat 

er nog wat puntjes op de i gezet moeten wor-

den, maar dat komt waarschijnlijk nog wel in 

de loop van het komende jaar. Het maakt je 

ook nieuwsgierig naar wat er komen gaat. 



Het “Halleluja” van Händel zou toch fantastisch zijn! Als je dat zelf 

mee mag zingen…  

Wat ik ook indrukwekkend vond was de mail van Gerard Luimes, door 

Peter voorgelezen vlak voor het optreden. Dan merk je dat het zingen 

meer met je doet dan je soms zelf beseft. 

Het maakt ook duidelijk waarom er zoveel leden al zo lang lid zijn. 

Dick Wikkerink mocht 3 leden bedanken die 12,5 jaar lid waren.  

Frits Winkelhorst die het de laatste tijd niet 

even gemakkelijk heeft, kon er gelukkig wel 

zijn om zijn envelop in ontvangst te nemen. 

We hopen dat het weer beter met hem zal 

gaan, en hij ook de repetities weer bij kan wo-

nen. Soms kan je ook iets van je af zingen. 

 

Hans Hoefman werd niet alleen bedankt voor 

zijn meezingen als bas maar ook voor alles 

wat hij verder doet, zoals het klaar zetten van 

de geluidsinstallatie. Wat heeft een vereniging 

zulke mensen nodig, vaak op de achtergrond, 

maar erg trouw als er wat gebeuren moet.  

 

Dat zelfde geldt voor Joop Droppers, die er 

dan ook nog voor vanuit Winterwijk moet 

komen. 

 

Ook Gerard Luimes is12 ½  jaar lid van ons 

koor maar door zijn ziekte was hij niet aanwe-

zig. Eric Wikkerink is bij hem thuis geweest 

en heeft hem daar de envelop overhandigd. 

Tot zover een impressie van de Adventswij-

ding en de nazit. 

 

Arnold Rots  

 

Nieuwjaarsreceptie 2016 
 

Maandag 4 januari 2016 hebben we onze Nieuwjaarsreceptie. Het be-

gint om 20.00 uur in de Serrezaal van de Hofnar. 

Zo was de aankondiging van de receptie in de Nieuwsflits. Toen ik om 

iets over 20.00 uur aankwam, wat schets mijn verbazing, iedereen is er 

al! Een gezellige goed gevulde zaal waar velen al een plek gevonden 

hadden. Dan begin je maar vooraan met handen schudden en het beste 

te wensen voor 2016. En na een klein kwartier heb je zo’n beetje ie-

dereen gehad. Ach, nieuwjaarsrecepties… 

Maar het is wel leuk dat er nu ook heel veel echtgenotes bij waren. 

Dan zie je nog eens oude bekenden of oude klasgenoten! Of je ontdekt 



familierelaties waar je geen weet van had. En Yvonne was er, met de 

rechterarm nu in een mitella omdat die rust nodig had.  

Dick Wikkerink keek terug op het afgelopen jaar aan de hand van een 

fotopagina in de krant. Dan wordt het weer duidelijk hoeveel ellende er 

is in de wereld, ook in 2015. Zal het in 2016 anders zijn? Ondanks alle 

goede voornemens? 

Gelukkig zijn er ook jubilarissen: 

Henk Stronks van de Bocholtsestraatweg, 50 jaar bij het koor, 50 jaar! 

Hij was nog maar 16 jaar toen hij er bij kwam. Wat zou het mooi zijn 

als nu ook zulke  jonge mannen lid werden. En wat is er veel veran-

derd in die 50 jaar. Henk heeft een hele staat van dienst in het koor. 

Vele jaren bestuurslid, waarvan ook een hele tijd voorzitter. Een echt 

verenigingsmens! 

Arie Jentink is 25 jaar bij het koor. Nadat een ongeluk een einde aan 

zijn loopbaan maakte, ging hij bij het koor, en hij heeft er geen spijt 

van. 

Zij en hun echtgenotes worden door de voorzitter gefeliciteerd en krij-

gen een speldje en een bos bloemen. 

Maar dan blijkt dat Peter van Beerschoten zelf ook 25 jaar lid is. Om-

dat je moeilijk jezelf kunt bedanken, doet Dick dat. En hij maakt dui-

delijk dat we blij zijn met deze voorzitter! 

Frank Wensink, de nieuwe uitbater van de Hofnar, wilde ook nog een 

woordje zeggen. Tijdens de Silvesterparty hadden 4 leden van het koor 

de garderobe bemand, onder aanvoering van Auke de Vries. Dat was 

goed gegaan, en daar was hij tevreden over. De afspraak was dat er per 

jas €0,50 cent voor het koor zou zijn. Wat bleek: er waren 1700 jassen 

opgehangen en weer uitgegeven, en dat maal 50 cent, zodat hij een en-

veloppe overhandigde met € 850,- !  

De 4 harde werkers kregen een groot applaus, en de penningmeester 

kan het jaar in elk geval goed beginnen.   

 

Arnold Rots ( nog maar een paar jaar lid) 

 

Huldiging jubilarissen 
 

Tijdens de gezellige nieuwjaars-

receptie van het Aaltens Chris-

telijk Mannenkoor zijn drie le-

den gehuldigd voor hun trouwe 

lidmaatschap. 

Op de foto v.l.n.r. de heer Peter 

A. van Beerschoten en de heer 

Arie Jentink - beiden 25 jaar lid 

en de heer Henk Stronks 50 jaar 

lid. Voor de 3 echtgenotes was 

er een mooi boeket bloemen. Voor meer foto’s zie www.acmaalten.nl 
 

http://www.acmaalten.nl/


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 10.00 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 

 

 

Er is geen liturgie DUS LIEDBOEK MEENEMEN 

 

Voorafgaand aan de dienst (10 minuten voor aanvang) zingt het koor 2 

liederen: 

 

Koor:    My Lord what a morning   

Lead me Lord 

 

Intochtslied:    Lied 47 

 

Koor:     Wait for the light 

 

Samenzang:   Glorialied: 304 

 

Lied na 1ste schriftlezing uit Jeremia 1, vers 4 t/m 10:  

 

Koor:    Er is een God, die hoort 

 

Lied na 2e schriftlezing uit Lc. 4, vers 21 t/m 30: 

  

Samenzang:   Lied 528 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Koor:     Song of Peace 

 

Samenzang:   Lied: 313, vers 1, 3 en 4 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven met uitleg collectedoel? 

 

Slotlied:     Lied: 315 

 

Bij de zegen zingt het koor: The Lord bless You 

Na de dienst zingt het koor: Alles wat ademt/Vrede is ver 

  
 
 

  

 

 



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 

 

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 :  “Wachten duurt lang”  

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  

   (wordt apart op stencil uitgedeeld) 

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

 2 The Lord bless you (tijdens of na zegen) 

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! 



Stemvorming 
 

Solisten: om 22.00 uur 

25-01 solisten 

01-02 solisten 

08-02 solisten 

 

Stemvorming: om 19.30 uur 
22-02 eerste tenoren 

29-02 tweede tenoren 

07-03 baritons 

14-03 bassen 

 

Solisten: om 22.00 uur 

11-04 solisten 

18-04 solisten 

25-04 solisten 

 

Stemvorming: om 19.30 uur 
30-05 eerste tenoren 

06-06 tweede tenoren 

13-06 baritons 

20-06 bassen

 

Zieke leden  
   

Frits Winkelhorst en Gerard Luimes 

 

Heren, van harte beterschap 

 

Felicitaties 

 
In de maand januari waren de volgende leden jarig: Wim ter Horst, 

Martin Meijer en Hans Pennings. 
 

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Willy Diersen, Joop Droppers, Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, 

Hans Hoefman, Henk Meijer, en Henk Stronks (Bocholtsestraat) 
 

 

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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