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Gezamenlijk Kerstconcert met ACM  

Apeldoorn in de Grote Kerk te Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Oefenen met Zelhems Mannenkoor in  

Hengelo (G) in de Regemiuskerk om 20.00 u. 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld) 

Thema: “Aan de vooravond van Kerst” 

 

Nieuwjaarsreceptie in de “Hofnar” 

aanvang 20.00 uur 

Eerste oefenavond in 2018   20.00 uur 

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 
 

Als bestuur hebben we nog even nagepraat over ons jubileumconcert. 

We kwamen tot de conclusie, dat we een heel mooi concert hebben 

gegeven. Daar kunnen we erg trots op.  We hebben er wel erg lang op 

geoefend. Het streven was de stukken vóór de vakantie al te kennen en 

nà de vakantie de puntjes op de i te zetten, zodat we eerder met de 

kerststukken konden beginnen. 

Alle kosten voor het jubileumconcert bij elkaar opgeteld, is een heel 

bedrag geworden. Als je dan ziet wat de collecte heeft opgebracht, dan 

is daar nog een heel gat tussen. Daar hebben we dan ook alle vrijwilli-

gerswerk voor gedaan. 

Verder hebben we het in het bestuur gesproken over het feit, dat er te-

veel wordt gepraat tijdens de repetitie en dat dat erg irritant is voor de 

dirigent. En voor ons allemaal!!! Nu weten wij ook wel dat de nieuwe 

leden nogal eens even tekst en uitleg nodig hebben, maar tóch vinden 

we, dat een ieder zich toch beter bij de les moet houden. 

Verder zijn we druk geweest met de 3 kerstconcerten en zijn we aan 

het plannen maken, hoe we als koor verder willen gaan. Daar horen 

jullie in het nieuwe jaar meer over, want voor dit jaar hebben we de 

tijd nog wel nodig voor onze kerstconcerten. 

Zoals jullie hebben meegekregen, gaan de stropdassen met de vaste 

knoop weer terug naar Heezen, omdat die 1,5 cm breder zijn dan de 

geknoopte stropdassen. Er waren enkele oplettende leden die op de 

foto zagen (Ik zag het zelf niet) dat er verschillende stropdassen waren. 

En omdat het toch een hele investering is, willen we het toch wel goed 

voor elkaar hebben. Zodoende gaan de nieuwe stropdassen met vaste 

knoop terug naar Heezen. 

Jan Bongen, voorzitter 
 

Kerstconcert Apeldoorn 15-12-2017 
 

Vrijdag 15 december - gezamenlijk 

Kerstconcert met ACM Apeldoorn 

in de Grote Kerk aan de Loolaan 

16, 7315 AB Apeldoorn.  

We gaan met de bus en we vertrek-

ken om 14.00 uur vanaf de parkeer-

plaats bij de Zuiderkerk. 

De kosten voor de bus  zijn €10.—

pp, te voldoen bij vertrek. 

De kleding zal zijn: Blauw pak, 

lila overhemd,  lila stropdas, 

zwarte sokken en zwarte schoenen. 

Voor de partners wordt 's middags door ACM Apeldoorn een pro-

gamma georganiseerd.  



Het Aaltens Chr. Mannenkoor zingt in Apeldoorn  

de volgende nummers: 

 

ACM met soliste Sharon Kips: 

 Whisper, whisper 

 Mary had a baby 

 

ACM: 

 Kerstzang 

 Away in a manger 

          He is born 

Beide koren: Lulajze 

 

Allen:   Ere zij God 

 
 

Adventswijding Zuiderkerk17-12-‘17 
 

Zondag  17 december - Adventswijding samen met de Chr. muziek 

Ver. De Eendracht in de Zuiderkerk.  

Wij worden daar verwacht om 16.45 uur. Wij gaan dan oefenen en om 

ongeveer 17.45 uur zijn er broodjes, koffie, thee enz. 

De voorgeschreven kleding is voor dit concert: Blauw pak, het nieu-

we witte overhemd, blauwe stropdas, zwarte sokken en zwarte 

schoenen. 
 

Programma Adventswijding  2017 

      
ACM: Lulajza 

Opening door voorzitter 

Samenzang:  Nu daagt het in het oosten 

Blok ACM: Heilige Nacht 

  Bethlehem 

  Away in a manger 

  Wait for the light 

Blok Eendracht 

Samenzang:  Midden in de winternacht 

Kleinkoor: Nu zijt wellekome 

  O Jesulein süss 

Meditatie 

ACM  Stille nacht 

Blok Eendracht 

Samenzang:  De sterre gaat stralen 

Blok ACM: For unto us 

  Mary had a baby 

  Kerstzang 

 

Gezamenlijk met de Eendracht:  The spirit of Christmas 

Afsluiting door voorzitter 

Samenzang:   Ere zij God 

 

 

 



Oefenen in Hengelo (G) 18-12-2017 
 

Maandag 18 december is de generale repetitie voor het Kerstconcert op 

23 december. Aanvang 20.00 uur:  Samen oefenen met het Christelijk 

Zelhems Mannenkoor (CZM) in de grote kerk (Regemius kerk) 

Kerktraat, 7255 CB Hengelo (G).  

We gaan met eigen vervoer.  

Vertrek vavaf de parkeerplaats de Hofnar 19.15 uur 

 

Blok ACM 

-  Heilige Nacht 

-  Whisper, whisper 

-  Bethlehem 

-  Kerstzang 

-  Wait for the light  

Gezamenlijk CZM & ACM:  

-  Lulajzje 

-  For unto us a child is born 

-  Mary had a baby  

-  Away in manger  

-  He is born 

Kleinkoor Aalten:  

-  O Jesülein Süss 

Kleinkoren samen: 

 -  Nu zijt wellekome 

Stille Nacht allen 

Ere zij God (met tegenstem 

 

 

Kerstconcert in Hengelo (G) 23-12-‘17 
 

Zaterdag 23 december Kerstconcert in de Remigiuskerk in Hengelo(G) 

Hieraan werken mee het Christelijk Mannenkoor Zelhem (CMZ) en 

het Aaltens Christelijk Mannenkoor (ACM)  

Aanvang: 20.00 uur    

We worden daar verwacht om ??  uur.  

Vertrek met eigen vervoer vanaf parkeerplaats  de ''Hofnar om?? uur., 

Wij gaan dan gekleed in: Blauw pak, lila overhemd, lila stropdas, 

zwarte sokken en zwarte schoenen.  
Noteren jullie deze data en tijden in jullie agenda? 

 

Programma Kerstconcert  2017 

Orgelspel 

 

Welkom:   Voorzitter “Vrienden Hengelose Remigiuskerk” 

Samenzang:  Komt allen tezamen…… LB 477:1,2,4. 

 

CMZ  

Samenzang:   ’t Was nacht in Bethl’hems dreven…… 



Blok ACM  -  Heilige Nacht 

-  Whisper, whisper 

-  Bethlehem 

-  Kerstzang 

-  Wait for the light  

 

Kleinkoor ACM  -  O Jesülein Süss 

 

Kleinkoren samen -  Nu zijt wellekome 

 

Intermezzo Susanna en Yvonne 

Kerstverhaal in dialect Marjan Smeitink 

Samenzang: O kom, o kom Emmanuel 

gezamenlijk Zelhem & ACM: 

-  Lulajzje 

-  For unto us a child is born 

-  Mary had a baby  

-  Away in manger  

-  He is born  

Samenzang: Hoor de eng’len zingen…. (LB:481: 1,2,3) 

CMZ 

CMZ & ACM :  Stille nacht                                                                                                                                                                     

Samenzang:  Ere zij God (met tegenstem van de koren) 

 

 

Wie is wie?? 
 

Bram te Paske 

 Ben geboren na de droge en warme zomer van 1959 en 

dat schijnt van invloed te zijn op mijn verdere levens-

loop. Ik was nogal dorstig aangelegd, al wordt dat nu 

naarmate je ouder wordt wel steeds minder. 

Ook in het belang van een goede nachtrust ben ik nu 

nog net geen geheelonthouder. 

Op 30 oktober 2016 was ik 25 jaar getrouwd met Petra 

Sonderen en dat hebben we (duftig) gevierd bij Party-

centrum `t Noorden. 

Uit ons huwelijk zijn 3 dochters (Annemarie, Mariska, Daniëlle) en 

een zoon, Derk geboren. 

Met hem hebben we inmiddels een maatschap op ons melkvee bedrijf , 

boerderij `Het Bokkel` aan de Lichtenvoordsestraatweg. Daar melken 



we nu 75 melkkoeien op 50 ha grond. Door de fosfaatwetgeving is uit-

breiding in aantal voor ons bedrijf erg lastig geworden en moet onze 

zoon nog op een ander melkveebedrijf werken. 

De romantiek op en rond het boerenerf is al lang verdwenen, maar 

boer ben je in hart en ziel. En een leven zonder…? Dat kan ik me niet 

voorstellen. 

Ben een boer met grote passie voor de natuur en ik beheer een gebied-

je met hoge natuurwaarden, waaronder verschillende soorten en talrij-

ke orchideeën. 

Mijn hobby`s zijn de imkerij en de jacht op klein wild dat de laatste 

jaren helaas schrikbarend achteruit gaat als gevolg van een veel te ho-

ge predatiedruk. 

Mijn uitdaging is, die achteruit gang om te zetten en er voor te zorgen 

dat de wildstand weer wordt zoals het slechts 5 jaar geleden was. Toen 

kon je nog volop oogsten in de konijnen-fazanten-eenden en hazen-

stand. 

En het zingen bij het ACM is inmiddels nu ook een hobby van mij ge-

worden. Tot afgelopen zomer alleen zondagsochtends tijdens de ere-

diensten in de Protestantse kerken te Aalten. Daar waar enkele oplet-

tende leden van het ACM een in potentie, nieuwe basstem zagen. Dat 

was eerst wel zuchten en zweten. Wat een tempo. Men vloog van ach-

ter en naar voren door de map en andersom. Ik had de rug kletsnat, het 

was geen ontspanning meer maar inspanning. 

Langzaam gaat het me beter af en heb erg veel steun aan Rudie Prin-

sen. Daar kan ik me enorm aan optrekken, zonder hem had ik het al-

lang opgegeven. 

Het is heel belangrijk voor nieuwe leden om een goede mentor naast 

zich te hebben, zeker wanneer je zoals ik, geen zang(koor)ervaring 

heb. 

Door mijn AZSV verleden en of door de contacten via de kerk waren 

veel koorleden dan ook geen onbekenden voor mij. Het went allemaal 

snel en kan/wil het koor nu al niet meer missen.      

Kreggel holn, Bram 

 
 

Verkeersregelaars 2017-2018 
 

Op 2 november jl. hebben 23 heren van 

het ACM + ondergetekende examen ge-

daan voor Evenementenverkeersrege-

laars. Allen hebben zij hun certificaat 

behaald voor het tijdvak november 2017 

t/m oktober 2018. 
  

Heren en dame, 
 

Hartelijk gefeliciteerd 
 



Het ACM hoopt dat er vaak een beroep gedaan wordt op de deskun-

digheid en inzet van de verkeersregelaars, zodat de kas goed gespekt 

wordt.  

Dat het ACM al goede bekendheid als verkeersregelaars heeft, is bij de 

meeste lezers van het Nieuwsflits al wel bekend. 

Voor december staan er al weer 2 evenementen in de agenda waarvoor 

het ACM uitgenodigd is om het verkeer in goede banen te leiden.  

Het nieuwe jaar begint ook al goed. 

Voor januari 2018 staat er al weer een evenement op de agenda waar-

bij de verkeersregelaars actie mogen ondernemen. 

Je ziet dus – de zaken gaan goed. 
 

Mochten er nog leden van het ACM zijn (partners zijn ook welkom) 

die zich ook aangetrokken voelen en zich voor verkeersregelaar willen 

opgeven, dan kun je dit melden bij Auke de Vries. 

Het is leuk, gezellig en dankbaar werk en je ontmoet – waar je ook 

staat – veel enthousiaste mensen.  
 

Tiny Oosterink 

 

 

 

 

 
 
 

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 en  

Bennie Tuenter 
 

Dame en 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 

 

 

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

