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    Sponsoren van april 2017 
 

 

 

 

 

 

Agenda 

    

27 april 2017 oranje fietstocht 

01 mei  2017 optreden in de Pronsweide in Winterswijk 

20 
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juli 

augustus 

augustus 

2017 

2017 

2017 

2017 

korenfestival Kampen 

laatste repetitie avond 

BBQ bij de Hofnar 

eerste repetitie na de vakantie 

17 september 2017 medewerking aan morgendienst in Bredevoort 

28 

15 

 

17 

23 

 

 

27 

 

16 

oktober 

december 

 

december 

december 

 

 

oktober 

 

december 

2017 

2017 

 

2017 

2017 

 

 

2018 

 

2018 

 

jubileumconcert 

gezamenlijk Kerstconcert met ACM Apel-

doorn in de Grote Kerk in Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem “Aan de vooravond van Kerst” in de 

Remigiuskerk in Hengelo (Gld) 

benefietconcert, samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten 

Adventswijding samen met de Eendracht. 

 

    

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel  

  

Op 4 april hebben we de eerste bestuursvergadering gehad zonder 

Wim Pennings en Herman Luiten, maar met Ad Doornink en met Joop 

Bussink. Het is fijn dat op deze manier de continuïteit in het bestuur is 

gewaarborgd, en dat deze beide mannen hun taak binnen het bestuur 

willen vervullen.  

Het is ook fijn dat Ad Doornink het secretariaat van Herman wil over-

nemen. Ad is een beetje bang dat hij misschien niet alles kan horen, 

maar we hebben beloofd luid en duidelijk te spreken, en dat is zeker 

voor Joop geen probleem!  

Een ander heuglijk feit is dat Jan Bongen gezegd heeft het voorzitter-

schap op zich te willen nemen! Daar zijn we erg blij mee! In Jan heb-

ben we iemand die relatief jong is, als ondernemer gewend is om lei-

ding te geven en beslissingen te nemen. Ook is Jan iemand die de Aal-

tense samenleving kent. En hij is bereid om de komende 4 jaar voorzit-

ter te zijn van het ACM. Het hele bestuur is er erg blij mee! Natuurlijk 

moet er nog het één en ander geregeld en besproken worden, met name 

ook wanneer hij de hamer overneemt, maar daar zullen we ons de ko-

mende tijd mee bezig houden. Mooi hè, en goed voor het ACM!   

In de bestuursvergadering hebben we gesproken over de activiteiten 

voor dit jaar, en met name over het jubileumconcert. Het concept pro-

gramma kan wat het bestuur betreft definitief gemaakt worden. We 

denken daar mee een mooi gevarieerd programma te kunnen brengen. 

We hebben besloten om voor het jubileumconcert een nieuwe con-

certmap aan te schaffen voor alle leden. Dan kan nu iedereen de oude 

map gebruiken om de stukken alvast in de goede volgorde bij zich te 



hebben. Dat scheelt echt veel tijd tijdens de repetities. En met het jubi-

leumconcert hebben we de zaak dan netjes voor mekaar. 

Voor 2018 hebben we ook al data vastgelegd: 

- Op 27 oktober het benefietconcert, samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor; 

- Op 16 december de Adventswijding samen met de Eendracht. 

Zo is er elke keer wat, en zo komen we samen elke keer weer verder! 

 

Voorzitter Arnold Rots   
 

 

Terugblik optreden 2 april in Zelhem  
 

Het ACM werd gevraagd om mee te werken aan een zang- en ontmoe-

tingsdienst van de stichting De Opdracht. Dan verwacht je een dienst 

die voor een groot deel bestaat uit zang, en een deel ontmoeting, en 

een deel verkondiging. Echter, in tijd gemeten was het heel veel ver-

kondiging, een klein deel zang, en weinig ontmoeting. Dat viel eigen-

lijk wat tegen, mij althans. Ik weet niet of het gepast is en of ik er iets 

van mag zeggen, maar bij verkondiging van het evangelie denk ik aan 

een “blijde boodschap”. Dat betekent immers het woord evangelie. En 

de boodschap die die avond in Zelhem gebracht werd maakte mij niet 

blij. We hebben het er over gehad in het bestuur, en mochten we weer 

een uitnodiging krijgen, dan willen we dit wel eerst met de fam.  

Zemmelink bespreken, voor we weer een toezegging doen. 

Die zaal blijft een wonderlijk fenomeen. Op het podium heb je de in-

druk dat het geluid niet verder komt dan het podium, maar door een 

ingenieus systeem kun je het in de zaal kennelijk prima horen. Ik heb 

begrepen dat ons optreden erg werd gewaardeerd. Ook het oordeel van 

Wim Does was positief. Susanna was ook tevreden, dus wat wil je nog 

meer. 

Ja, en wat er nu precies verkeerd ging bij “Heer ik kom tot U”, en dan 

ook nog wel bij de 2
e
 tenoren……. misschien had het wel te maken 

met mijn stemming na die verkondiging dat we zó laag zaten, dat zelfs 

Susanna ons nog moest bijspringen. 

 

Arnold Rots 

 

 

 

 



Optreden 1 mei in de Pronsweide 
 

Vertrek bij Hofnar: 18.00 uur 

Aanwezig bij Pronsweide: 18.15 uur 

Outfit B: lila T-shirt, lila overhemd, zwarte spijkerbroek, zwarte 

schoenen; 

Inzingen: 18.20 uur         Optreden: 19.00 uur 

 

Dirigent: Susanna Veerman 

Begeleiding: Yvonne Beeftink 

Programma: ACM: Nader mijn God 

    Lead me Lord 

    Er is een God die hoort 

    I’ll wish i had given Him more 

 Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus 

    Als ik maar weet 

    Droomland 

  ACM: Tibié Paiom 

   Kleinkoor:    Im Abendrot   

    Isis und Isiris 

    Das klinget so herrlich 

 Pauze 

  ACM:   Vaste rots van mijn behoud 

    Alles wat ademt 

    Plovi, plovi 

    Edelweiss 

 Samenzang: Wielewaal 

    Hoog op de gele wagen 

    Waar de blanke top der duinen 

  ACM: Heilig  (uit de Deutsche Messe) 

    Thanks be to God 

    Wees Heer mijn Gids  

De teksten voor de samenzang worden maandagavond 24 april  

uitgedeeld en tijdens de repetitie nog even doorgenomen. 

 

Korendag Kampen 
 

Op zaterdag 20 mei gaan we naar Kampen om mee te doen aan een 

korendag van de KCZB. Erik en Dick Wikkerink organiseren dat uitje. 

Nadere bijzonderheden daarover volgen nog. Voor nu is het van be-

lang dat je opgeeft of je mee gaat, en of je partner mee gaat. Voor de 

partner vragen we een bijdrage van € 20,-. Daar is niet alleen de reis, 

maar ook het eten na afloop bij “Het Noorden” bij inbegrepen. Dus 

meldt je aan bij Erik! 

 



Korendag Kampen 

 

Als oud-Kampenaar kan ik helaas niet mee, aangezien een jubileum te 

vieren is binnen de familie. 

Ik wil jullie toch iets te vertellen over Kampen, als Hansestad, dat in 

de 11
de

 eeuw een belangrijke stad was. Helaas door verzanding van de 

IJssel is dit anders geworden.  

Jullie zingen in de Bovenkerk en Buitenkerk, er zijn nog 2 kerken waar 

koren zingen. Van de Buitenkerk naar de Bovenkerk lopen, kan door 

de Oudestraat, ofwel de winkelstraat. Dit zou ca. 12 min. duren, maar 

op zaterdag is dat mogelijk wel wat langer. 

Wat is er alzo te zien tijdens de wandeling? Muurreclames als fresco’s 

geschilderd, vooral op hoeken van zijstraten, zoals de Botervatstraat en 

de Karpersteeg. Het “Gotische huis” (museum) het “Oude Raadhuis” 

en de “Nieuwe Toren”. Maar ook “Olde Veylshuys “ en tegenover het 

plein de Plantage. Tevens zijn in deze straat ook kleine beeldengroe-

pen te zien, als verbeelding van de Kamper Uien (verzonnen verhalen).  

Als jullie of echtgenoten meer willen weten, zie dan de link op de 

website van ons koor.  
 

Nu iets over de kerken waar jullie zingen. 

De Bovenkerk (ook wel St. Nicolaaskerk) is 

een grote, gotische kruisbasiliek en tevens het 

opvallendste element in het stadsgezicht van 

Kampen. Tot het interieur van de kerk behoort 

een vroegrenaissance koorhek, een natuurste-

nen kansel en een monumentaal orgel. De kerk 

heeft een toren, een schip met dubbele zijbeu-

ken, een gesloten priesterkoor met kooromgang en kapellen.  

Het orgel van de Bovenkerk stamt uit de jaren 1670-1676. In 1742 is 

dit orgel in zijn geheel vernieuwd door Albertus Antoni Hinsz en is 

daarom tegenwoordig beter bekend als het Hinsz-orgel. 

Naast dit orgel bevindt zich sinds 1999 ook nog een koororgel in de 

kerk. In 2012 werd door de firma Steendam een kistorgel opgeleverd. 

Voor meer bijzonderheden zie: https://debovenkerk.nl/. 

De Buitenkerk (of Onze Lieve Vrouwe kerk) 

was bij de bouw de tweede parochiekerk van 

Kampen en werd gewijd aan Maria. 

De naam "Buitenkerk" is in de 14
e
 eeuw ont-

leend aan de plek van de kerk, het nieuwe 

stadsdeel de Buitenhoek, dat oorspronkelijk 

buiten de stadsmuur lag. Dit is een hallenkerk in de vorm van drie hal-

len. 

Voor meer bijzonderheden zie: http://www.rkkerkkampen.nl/site/kerkgebouw.html  

Ik wens jullie een gezellige dag. 
 

Henk Meijer

https://debovenkerk.nl/
http://www.rkkerkkampen.nl/site/kerkgebouw.html


 

Sponsoren 

 

We hebben er 4 nieuwe sponsoren bij!  

Via Piet Langstraat zijn sponsor geworden:  

- Kapsalon Ter Maat aan de Landstraat,  

- Makelaardij-Verzekeringen Mensink Berndes, Varsseveldsestr.w. 70. 

En Frank Wensink van de Hofnar wil ook sponsor zijn. 

Henk Neerhof heeft geregeld dat van Loon (Messink & Prinsen) ons 

ook wil sponseren.  

Deze bedrijven willen ons koor steunen. Zij betalen allen jaarlijks  

€ 50,- en daarvoor krijgen ze een vermelding op de website en worden 

zij bij toerbeurt vermeld in de Nieuwsflits. Als u de mogelijkheid hebt, 

maak dan gebruik van hun diensten.  
 

 

Felicitaties  
 

In de maand maart waren de volgende koorleden jarig: 

Willem Bollen, Jan Hartemink, Henk Neerhof, Gerrit Ruesink, Lieuwe 

Westerterp en Wim Wikkerink.   

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

Hoefman, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink. 

 

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

Poppe Kemper, 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: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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