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Sponsoren van maart 2016 

 

 
 

 

 

 

       

 
 

 

Agenda  
 

05 april 2016    20.00 uur Ledenvergadering in de Hofnar 

     (zaal Barlo) 

16 april 2016    Concert samen met het Chr. Nationaal Koor 

      (programma zie deze Nieuwsflits) 

16 mei 2016             2
e
 Pinksterdag zingen in welkomstdienst om 

   10.00 uur, ds. R.Bikker, Chr. Geref. Kerk,  

   Berkenhovestraat, Aalten  

22 mei 2016    Zangdienst in Varsseveld, aanvang: 19.00 uur 

18 juni 2016    Zangfestival Aalten 

4   juli  2016    Laatste oefenavond voor de vakantie 

      Zingen in “den Es” Varsseveld 

29 oktober 2016     Benefietconcert 

31 oktober 2016   Open repetitieavond     

18 december 2016  Adventswijding 

 

Nadere gegevens omtrent de optredens volgen nog! 

 
 

 



Van de bestuurstafel 

 

Hier is alweer Nieuwsflits nummer 3 van 2016. Er staan weer veel op-

tredens voor de deur. Eerst op zaterdag 16 april samen met het Christe-

lijk Nationaal Koor, dan op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) in de 

Chr. Ger. Kerk en dan op zondag 22 mei in de Laurentius kerk in 

Varsseveld.  Verder in de Nieuwsflits staat het programma en de te 

zingen liederen voor zaterdag 16 april. In juni en juli hebben we ook 

nog optredens.  

Het bestuur wenst jullie goede optredens. 

Voor wat betreft de werkzaamheden van de communicatiecommissie, 

is dat alle interne en externe communicatie (dus ook mailtjes) via deze 

commissie lopen. 

Volgende bestuursvergadering is op 10 mei 2016. 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten - Voorzitter ACM 
 

Uitnodiging jaarvergadering 2016 
 

Het bestuur nodigt de leden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor 

uit voor de jaarvergadering op dinsdag 5 april 2016 in de Hofnar, zaal 

Barlo. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 

De agenda van de vergadering, de notulen van de jaarvergadering 2015 

en het jaaroverzicht van 2015 vindt u in de bijlage.  

Komt allen want er worden belangrijke zaken besproken. 

 

Programma Voorjaarsconcert 

16 april 2016 in de Zuiderkerk 

Kleding:  donkerblauw kostuum, paarse overhemd 

paarse stropdas, zwarte sokken, zwarte schoenen 
  

15.30 uur  Ontvangst CNK    

16.00 uur CNK gaat naar kerkzaal    

16.15 uur CNK inzingen    

17.00 uur ACM aanwezig in de kerk    

17.15 uur ACM stemvorming    

17.30 uur ACM + CNK gezamenlijk oefenen    

18.00 uur ACM inzingen    

18.00 uur CNK soep en broodjes eten    

18.45 uur ACM koffie drinken – zelf brood meenemen   

19.00 uur Kerkzaal open    

19.30 uur Aanvang concert    

20.45 uur Einde concert 
 



Aanvang concert: 19.30 uur 

 

Programma: 

ACM & CNK Heer ik kom tot U       

Into my heart           
 

Opening/welkom door CNK 

 

Blok 1 CNK - Zingt een nieuw lied   

       - In His love     

       - La Nuit    

      - Song of Thanksgiving 

  

Tijdens wisselen samenzang (Wybe Kooijmans  orgel) 

 

Blok  2 ACM  - Er is een God die hoort (piano) 

- Lead me Lord (orgel) 

- Veni Jesu amor mi (piano) 

- Wohl mir dass ich Jesum habe (orgel) 

- Thanks be to God (piano) 

 

Tijdens wisselen piano Yvonne Beeftink met zang dirigenten:  

Susanna Veerman en Jacob Schenk 

 

Blok 3 CNK   - Zing van Zijn trouw 

- Just as I am     

- Lift up your heads   

- Let the flame 

  

Tijdens wisselen samenzang (Wybe Kooijmans op het orgel) 

Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste. (Morning 

has broken). 
 

Blok 4 ACM  - Domine, salvam fac Reginam (orgel) 

- Tebe pojem (a.c.) 

- Wait for the light to shine (piano) 

- You raise me up (piano) 

- Alles wat ademt  (piano) 

 

Sluiting door ACM 

 

Slotlied  
 

CNK & ACM     - Sanctus door ACM   

- Benedictus CNK & ACM,  

- solo door Susanna Veerman 

 

 
 



 Stemvorming 
 

04-04 19.30 uur allemaal 

11-04 19.30 uur allemaal 
 

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  

 

Frits, van harte beterschap 

 

Felicitaties 
 

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

Hoefman, Arnold Rots, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink. 

 

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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