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     Sponsoren van juli 2017 
 

 

 

 

Agenda 

 

18 

21 

augustus 

augustus 

2017 

2017 

BBQ bij de Hofnar 

Ledenvergadering en eerste repetitie na de 

vakantie 

17 

 

30 

 

21 

september 

 

september 

 

oktober 

2017 

 

2017 

 

2017 

Medewerking aan morgendienst in  

Bredevoort 

Zaterdag van 10.00 -12.00 uur in de oefenzaal 

v.d. Hofnar 

Oefenen van 10.00 -12.00 uur in de  

Zuiderkerk 

28 

 

15 

 

17 

23 

 

 

05 

27 

 

16 

oktober 

 

december 

 

december 

december 

 

 

mei 

oktober 

 

december 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 

 

 

2018 

2018 

 

2018 

Jubileumconcert (generale repetitie in de  

Zuiderkerk begint om 15.15 uur) 

Gezamenlijk Kerstconcert met ACM  

Apeldoorn in de Grote Kerk te Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem  in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld) 

Thema: “Aan de vooravond van Kerst” 

Regioconcert in samenwerking met KCZB 

Benefietconcert, samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten 

Adventswijding samen met de Eendracht. 

 



Van de bestuurstafel   
 

Beste zangers, 

 

Voor de vakantie nog even een paar zaken die na de vakantie van  

belang zijn: 

 We hebben extra oefentijden vastgelegd voor het jubileumconcert: 

- Op zaterdag 30 sept. van 10.00 – 12.00 uur in de oefenzaal van 

de Hofnar 

- En op zaterdag 21 okt. ook van 10 tot 12 uur, in de  

    Zuiderkerk 

Zet het s.v.p. in de agenda! 

 De generale repetitie voor het jubileumconcert begint op 28 okt. 

om 15.15 uur in de Zuiderkerk 

 Voor de BBQ op 18 aug. kun je je nog opgeven, bij Erik  

Wikkerink. En heb je je opgegeven, maar kun je helaas niet ko-

men, meld je dan af, ook bij Erik 

 Voor de ledenvergadering van 21 aug., vooraf gaande aan de eerste 

oefenavond, volgt nog een uitnodiging 

 We hebben binnen het bestuur afgesproken dat ik (Arnold Rots) 

nog betrokken blijf bij de organisatie van het jubileumconcert, 

i.v.m. de continuïteit 
 

Tot zover de zaken van de bestuurstafel. 
 

Medewerking Kerkdienst Bredevoort  

Waar:  PKN-kerk op de Markt in Bredevoort op 

17 september 2017 

Hoe laat: 8.30 uur inzingen, 

na het inzingen is er koffie in het Koppelhuis; 

Kleding: outfit C, donkerblauw kostuum, lila overhemd, lila strop-

das, zwarte sokken, zwarte schoenen; 

Dirigent: Susanna Veerman 

Piano: Yvonne Beeftink 

 

Programma:  

Voor de dienst 

Tebe Pojem 

Nader mijn God 

Bij intro gebed 

Veni Jesu 

Na de preek 

Gloria uit de Deutsche Messe 

Tijdens de collecte 

Er is een God die hoort 

Lead me Lord 

 Na de zegen 

  The Lord bless you   en   Alles wat ademt 



Concept volgorde programma 

Jubileumconcert 28 oktober 2017 
 

Aalten’s Christelijk Mannenkoor + POT+ soliste. Wim Does, orgel, 

Yvonne Beeftink, piano. 

 

 a.c. betekent a capella (zonder begeleiding)  
  

 PROGRAMMA  

  - Lead me Lord (orgel)   

  - Inleidend woord voorzitter   

  - Nader mijn God tot u… (a.c.)   

- Vaste Rots (a.c.)     

 - Wohl mir dass ich Jesum hab  

- Izhe Cheruvimy van D. Bortniansky (strijkers + koor)   

- Sanctus+ Benedictus (met orgel) Ch. Gounod (Sanctus: 

orkest+     koor+ soliste)   

 - Intermezzo orkest ( 3 min)  

- F. Schubert. Uit de Deutsche Messe Heilig (a capella of 

met orkest)  en Agnus Dei (soliste + orkest)  

- Nachtgesang im Walde (4 hoorns + koor)  

- Intermezzo soliste: lied van Schubert met piano (2 min)  

- In abendrot (Schubert), kleinkoor a capella  

- Schubert: Die launige Forelle (kleinkoor + piano)  

  - Mozart O Isis und Osiris (koor+ orkest)  

- Zitti, Zitti (koor+ orkest)  

- Mozart Das klinget….(koor +orkest_  

- Mozart Placido e il mar…..(orkest+ soliste+ koor)   

- Intermezzo: piano + soliste (3 min)  

  - I’ll wish….(piano + solist Martin Meijer)  

- Kleinkoor: Between heaven…..(piano)  

- Thanks be to God (piano + orgel)  

- Battle hymn of the Republic (orkest + koor+ soliste+  

orgel) 

 

Ook al is het nog een concept, toch willen we jullie vragen om de 

stukken in deze volgorde in de concertmap te doen en zo beide mappen 

mee te nemen naar de oefenavonden. 

 
   

 

 

 

 

 



Verkeersregelaars 
 

Aan alle leden van het ACM, 
 

Het ACM is een schitterend koor dat be-

staat uit gemotiveerde zangers. Voor veel 

heren is juist de derde helft zeer belangrijk.  

Dus ook dit houden we er in 
 

Zoals elk lid weet, zetten veel leden zich ook in voor de nevenactivitei-

ten. Enkele nevenactiviteiten brengen geld in het laatje. Het koor kan 

daar veel extra’s voor doen. Met sommige extra’s – zoals een uitstapje, 

nieuwjaarsreceptie e.a. kunnen ook de echtgenotes en/of partners ook 

meegenieten. 
 

In de maanden augustus en september 2017 wordt er nog diverse keren 

een beroep gedaan op de verkeersregelaars. Ook gezien andere activi-

teiten is het koor deze maanden heel actief. 

Enkele data waarop verkeersregelaars nodig zijn: 

 Zaterdag 26 augustus – Internationale Augustusmarkt te Brede-

voort (2 x 3 personen) 

 Woensdag 20 september – Beele Engineering – ‘de kick off voor 

de Sealing Valley’ (meerdere personen – informatie volgt nog) 

 Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september – Bredevoort 

Schittert (3 x 12 personen) 
 

Gedurende heel veel uren zijn voor deze activiteiten verkeersregelaars 

nodig. De uitnodigingen hiervoor komen zodra de plaats, tijden, aan-

tallen enz. bekend zijn. Maar dat dit veel uren en hiervoor dus man-

krachten nodig zijn, is al wel bekend. 

Heren, als er een uitnodiging komt om aan te treden als verkeersrege-

laar, meld je dan a.u.b. zoveel mogelijk aan. Doe dat per omgaande, 

zodat wij ook weten waar we aan toe zijn.  

Reageer ook als je niet kunt. 
 

Wij zijn nog op zoek naar heren die zich in de 

toekomst ook als verkeersregelaar in willen zetten.  

Denk je nu: ‘Dat lijkt mij ook wel wat’, meld je 

dan aan bij Gerrit Krieger. Ook echtgenotes / part-

ners zijn welkom. 

De voorwaarden die daaraan verbonden zijn: 

* 1 x per jaar een training doen voor het certificaat. Alleen gecertifi-

ceerde mensen komen voor dit ‘vak’ in aanmerking 

* Positieve en vriendelijke uitstraling 
 

We willen wel laten weten, dat het gezellig werk is, dat je (meestal) 

leuke mensen ontmoet en dat je veel positieve reacties krijgt. 

Dus lijkt het je wat, meld je aan bij Gerrit Krieger. Dat kan op een re-

petitieavond van het koor. 

We hopen op veel respons. 
 

Gerrit Krieger en Tiny Oosterink 



Felicitaties  
 

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

Arie Jentink, Johan Klompenhouwer, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat), Tonny Westerveld en Frits Winkelhorst. 

 

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo,  

Ton Hoogenraad, Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink 

en Herman Wisselink 
 

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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