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Laatste repetitieavond voor de vakantie 

Zingen bij Beth-San in de tuin 

BBQ bij ´t Noorden 

Zangdienst Eibergen 

Benefietconcert samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten  

Medewerking Kerkdienst in Varsseveld 

Adventswijding samen met De Eendracht 

Zingen in Bredevoort tijdens een Kerkdienst 

 

 

Van de bestuurstafel 

  

12 juni jl. zijn wij als bestuur weer bij elkaar geweest en hebben wij 

ons verdiept in het wel en wee van ons koor. 

In onze vorige bestuursvergadering hadden we al besloten om verder te 

gaan met het muziekprogramma “Finale”. Door enkele van onze leden 

 



wordt dit al een tigebruikt en zij zijn daar zeer over te spreken. Dit 

programma moet echter door deskundigen bij de leden thuis  

worden geïnstalleerd. Dus het kan nog wel even duren eer een ieder 

met dit programma kan werken. 

Heb jij je nog niet voor dit programma opgegeven? Dat kan nu nog. Er 

ligt een opgavelijst tijdens de repetities in onze zaal. 

In de kledingcommisie zitten Riky Droppers, Tiny Oosterink en Erik 

Wikkerink. Erik wordt nu opgevolgd door Arie te Lindert en Freek 

Gussinklo. 

Van het Regioconcert van 5 mei jl. is een verslag gemaakt door de 

KCZB waarin deze avond zeer positief werd beoordeeld, vooral de 

grote verscheidenheid van de 3 verschillende koren. 

De meesten van ons hebben de stemtest gedaan en naar onze mening is 

dit prima verlopen. De reacties van de leden naar ons toe waren posi-

tief. 

Zelf heb ik deze test op dit moment nog niet ondergaan en kan ik daar 

nog niet over meepraten. 

Als iedereen van ons koor de test heeft gedaan, kunnen wij op de vol-

gende bestuursvergadering beslissen wat we er verder mee gaan doen. 

Daar zijn wel ideeën over, maar we wachten even de totale uitslag af. 

De tijd gaat snel en de vakantieperiode breekt aan. Sommige van onze 

leden zijn al met vakantie of hebben het al gehad, maar de meerderheid 

moet nog gaan. Onze laatste repetitieavond voor de vakantie is 9 juli. 

Bij normaal en droog weer geven wij dan een concert in de tuin van 

Beth-San. We willen daar om 18.15 uur aanwezig zijn om in te zingen. 

En het concert begint om 19.00 uur. Er is een korte pauze 

waarin we voorzien worden van koffie of thee. 

Na afloop van het concert worden we verwacht in de “Hofnar” om op 

eigen kosten een glaasje te drinken en te proosten op de vakantie. 

Wij verschijnen in zomertenue op het concert bij Beth-San. Dit bete-

kent: 

Zwarte broek, lila overhemd, lila T shirt, zwarte sokken en schoenen. 

24 augustus a.s. is er de BBQ avond. Dit keer bij ´t Noorden. Je kunt je 

daarvoor opgeven met je partner. Als je je hebt opgegeven en om een 

of andere reden blijkt dat je toch niet kunt geef dat dan zo snel moge-

lijk door aan Joop Bussink tel: 06-20209459, zodat er geen onnodige 

kosten worden gemaakt. 

Wij zijn al geruime tijd bezig om iemand te interesseren voor het pen-

ningmeesterschap, maar tot nog toe zonder resultaat. Maar we zoeken 

door. 

 

Namens het bestuur,  

Ad Doornink



PROGRAMMA 9 juli 2018 bij Beth San 

  

1. Heer ik kom tot U  

2. Vaste Rots  

3. Still ruht der See  

4. Ambrosianischer Lobgesang  

5. I’ll wish I had given him  

    more  

6. Groot is Uw trouw o Heer  

7. Der Lindebaum  

8. My Lord what a morning  

  

Samenzang:  

* Heer ik hoor van rijke zegen  

* Lichtstad met uw paarlen 

   poorten 

 

Pauze  

Na de pauze 

 

  9. Plovi plovi  

10. Zum Eingang uit de  

      Deutsche Messe  

11. Nader mijn God  

12. Be still my soul  

13. Tebe pojem  

14. Suliko  

15. 24 rozen  

16. Edelweiss 

  

Samenzang:  

* Waar de blanke top der 

   duinen 

* Wielewaal

 

Terugblik welkomstdienst maandag  

21 mei 2018  (2e pinksterdag) 
 

Het thema voor deze dienst was: “Waar word je blij van?”. 

Nou, ik weet het wel: van samen zingen, daar kan ik nu echt blij van 

worden! 

Het was een mooie morgen in mei. Om 8.45 uur waren we aanwezig: 

Het koor, Susanna en Yvonne. En deze keer nog een paar medewer-

kers: Rachel Westerveld, de sopraan, Gert-Jan Veneman voor orgel en 

piano, de koster Erik Mateman en z’n vrouw Siska die voor de koffie 

zorgden. En Lieuwe Westerterp die het allemaal had georganiseerd. 

Het inzingen duurde iets langer dan gepland, want onze kelen moesten 

nog wel even warm worden. De eerste bezoekers zie je dan al binnen 

komen en zich afvragen of ze al in de kerk kunnen gaan zitten. Om 

10.00 uur was de kerkzaal bijna vol en konden we beginnen.  

“My Lord, what a morning”, gevolgd door “Lead me Lord”.  

Na de nodige samenzang en de opening door Lieuwe brachten we 

“Spirit of the living God”, echt een lied dat prachtig bij Pinksteren 

past. 

Bij het inzingen bleek dat we “Tebe Pojem” niet zuiver zongen, zonder 

begeleiding. Dus zette Susanna Yvonne achter het orgel en met die 

ondersteuning op de achtergrond lukte dat prima. Later hoorden we dat 



dit de eerste keer was dat Yvonne op een orgel begeleidde. Mooi dat 

dat zomaar kan! 

Bij de samenzang speelde Wim Mak op het orgel. Voor hem is dat rou-

tine. 

“Groot is uw trouw, o Heer” zongen we samen met Rachel Wester-

veld, en dat klonk prachtig.  

“Thanks be to God” is ook zo’n heerlijk lied om met hart en ziel te 

zingen en dan breng je de boodschap ook over op de mensen in de 

kerk. Maar dan merk je ook dat het jammer is wanneer je als koor het 

publiek van opzij ziet. Als je er recht voor staat heb je meer contact 

met hen. Maar goed, dat kan in deze kerk moeilijk anders. 

Ds. Vrijhof uit Arnhem hield een meditatie over Pinksteren, met als 

titel “Waar word je blij van”.  

Bij de samenzang van Ps. 87 was ook duidelijk de bovenstem te horen, 

die door enkele gemeenteleden, o.a. Lieuwe, werd gezongen. Dat 

maakt samenzang toch wel erg mooi. 

Tot slot zongen we “Heer, ik kom tot u” en dat afwisselend als koor en 

als samenzang. Met Gert-Jan Veneman op het orgel en Yvonne op de 

piano was dat een prachtig slot van een mooie bijdrage van ons koor 

aan deze welkomstdienst. 

Ik werd er in elk geval blij van! 

 

Arnold Rots 

 

Regioconcert op Bevrijdingsdag in Aalten 

 

In een met geallieerde vlaggen versierde zaal organiseerde het Aaltens 

Christelijk Mannenkoor voor de Koninklijke Christelijke Zangersbond 

regio oost een bevrijdingsconcert. 

Naast het ACM gaven gospelkoor Joysingers uit Dinxperlo en Oost-

Gelders Byzantijns Mannenkoor Cantores Versicolores acte de  

présence. 

Natuurlijk mocht ACM o.l.v. Suzanna Veerman deze avond beginnen. 

Ze zongen de liederen: 

“Domino, salvam fac Reginam”, “Frieden”, “Into mij Heart”, “Still 

Ruht der see” en “Dona nobis pacem”. 

De warme klank van een mannenkoor zette de toon voor het concert. 

Daarna volgde op haar geheel eigen wijze het gospelkoor. Enthousiast 

klonken gospelklanken door de zaal. Quintus Sachs dirigeerde zijn 

koor naar de echte gospelsound. We waanden ons even in een kerk in 

het zuiden van de Verenigde Staten. 

Cantores Versicolores o.l.v. Marga Roelofs was na dit swingende deel 

aan de beurt om weer in een heel andere traditie te laten horen wat 

koormuziek kan zijn. Russische  liederen, a capella gezongen. Een  

groter contrast met de gospel is bijna niet denkbaar. Ingetogen klonken 

de warme timbres van de mannenstemmen met die zo typische lage 

bastonen in de Byzantijnse traditie. Gelukkig werd de tekst in het 



Nederland geprojecteerd op grote schermen, zo kregen we toch idee 

van de inhoud. 

Hoe groot de muzikale verschillen ook zijn, de inhoud van de liederen 

komt heel erg overeen. Zo zongen de Joysingers: “Born Again” en 

Cantores Versicolores zong: “De twaalf rovers”. In dat laatste lied gaat 

het over een rovershoofdman dat een ander leven leert kennen. Hij 

kreeg berouw over zijn daden. In het Engels: “he was born again”. 

Afsluitend hoorden we het ACM nog eens met een vredeslied:   

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan,  

laat alles wat ademt in vrede bestaan,  

alles wat ademt in vrede bestaan. 

Een Vera Lynnmedley waarbij iedereen naar hartenlust mocht meezin-

gen besloot deze bijzondere avond waarin duidelijk werd hoe divers 

koorzang kan zijn. 
 

Geschreven door Willemijn Hazeleger van de KCZB 
 

Felicitaties 

 

 In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte, Hans te Winkel en 

Schelte Zijlstra 

 

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. 

de maand juli  

 

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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