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Sponsoren van oktober 2018 

 

 

 
 

 

Overgenomen uit KerkVenster d.d. 12-10-2018 

In memoriam 

 
 
 
 
 

 

 

Geen tranen genoeg, geen woorden te vinden 
 

Dat staat op de rouwkaart van Frits Winkelhorst te lezen. Want op 

woensdagmiddag 12 september is Frits totaal onverwacht overleden. 

Hij voelde zich goed en was die dag gewoon naar zijn werk gegaan. 

Vlak voordat hij naar huis zou gaan overleed hij plotseling.  

Voor zijn vrouw, de naaste familie en de mensen om hem heen een 

schokkend bericht. Niets had er op geduid dat er fysiek iets aan de 

hand zou zijn. 

Frits is 64 jaar geworden. Een man die midden in het leven stond.  

Hij was plannen aan het maken om over een jaar met zijn werk te 

stoppen. 

Al vele jaren werkte Frits als cv-monteur bij WSi techniek in Groenlo.  

 

Terwijl door de jaren heen het bedrijf een paar keer in andere handen 

was overgegaan, bleef Frits hier werken. Zijn collega’s hadden in hem 

een betrouwbare en gewaardeerde collega. 

 

Frederik Gerrit Winkelhorst 
Frits 
Geboren 26 juli 1954 
overleden  
12 september 2018 

 



Frits is geboren en getogen in Aalten. Samen met zijn broer en zus 

groeide hij op aan de Oosterkerkstraat, waar zijn vader koster was in 

de Oosterkerk. 

Ook zijn vader overleed al op jonge leeftijd, en toen zijn moeder her-

trouwde kreeg Frits er enkele broers bij. Inmiddels had Frits Ineke 

Balke leren kennen. Zij kregen verkering en waren elkaars ware liefde. 

Op 12 december 1975 trouwden ze. Het jonge stel ging wonen in het 

ouderlijk huis tegenover de Oosterkerk. 

Frits en Ineke kregen drie dochters: Sandra, Petra en Esther. Hij was 

een liefdevolle en betrokken vader. Met veel geduld hielp hij zijn 

dochters bij het huiswerk, zo bedacht hij ezelsbruggetjes, zodat ze de 

dingen gemakkelijker konden onthouden. 

Toen ze ouder werden gaf hij zijn kinderen ruimte en vertrouwen. De 

familie werd uitgebreid toen de kinderen partners kregen en hij 

opa werd van zes kleinkinderen, van wie hij intens genoot.  

Hoogtepunten waren de verjaardagen van Frits, die hij vierde in een 

pannenkoekrestaurant, waar de kleinkinderen ook naar hartenlust  

konden spelen. 

Het geloof was voor Frits waardevol en hij voelde zich bij de kerk be-

trokken. De Oosterkerk heeft van jongs af aan een rol gespeeld in zijn 

leven. 

Vaak was hij zondags te vinden op zijn vaste plekje achter in de kerk. 

Op woensdag 19 september hebben we in besloten kring afscheid van 

hem genomen. 

Afscheid moeten nemen zonder afscheid te hebben kunnen nemen is 

zwaar. We wensen Ineke, de kinderen, kleinkinderen, zijn moeder en 

de naaste familie veel kracht toe in deze moeilijke tijd. 

ds. Wilma Onderwaater 
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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 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het volop zomer. Je hebt niet in de 

gaten dat het bijna half oktober is. Dit betekent voor ons koor dat we 

aardig opschieten naar ons benefietconcert. 

Van harte hoop ik dat we er een mooi concert van maken. Ook hoop ik 

dat we een goed figuur slaan tegenover het gelijknamige ACM 

Apeldoorn. Met klem vraag ik nogmaals: Als het enigszins kan,  

doe dan mee en zing mee. Mochten er stukken zijn die je naar jouw 

mening nog niet goed onder de knie hebt, beluister ze nog een keer via 



de ACM site of via het programma Finale. 

Er zijn onder onze leden verschillende mensen die niet goed weten wat 

ze met al de wijzigingen en aanvullingen van het programma Finale 

aan moeten. Dit is begrijpelijk. De meesten van ons zijn niet met de 

computer opgegroeid en doen er alleen het hoognodige mee. Toch is 

het belangrijk voor ons koor dat we er echt allemaal een gewoonte van 

maken regelmatig te oefenen. Als je niet weet hoe je aan moet met al 

die aanvullingen, spreek dan of Gerrit Ruesink aan of Gerrit Krieger. 

Ze helpen je graag. 
 

Ja en dan zaterdag de 27e. Om 16.00 uur worden de gasten uit 

Apeldoorn in de Zuiderkerk verwacht. Dit is iets later dan in de vorige 

Nieuwsflits is vermeld. Nadat ze eerst een kop koffie of thee hebben 

gedronken gaat eerst Apeldoorn om uiterlijk 16.30 uur inzingen. 

Daarna gaan beide koren oefenen van 17.00 uur tot 17.30 uur. Tot slot 

gaan wij tot 18.00 uur oefenen. 

Dan krijgen we een broodje en thee of koffie aangeboden. Deze 

wijziging komt doordat Susanna eerst elders nog verplichtingen heeft. 

Wat ook anders is geworden dan wat in de vorige Nieuwsflits stond is 

dat we op verzoek van Apeldoorn de laatste 2 rijen in de kooropstelling 

gaan verhogen. 

Wij kunnen 8 verstelbare podiumstukken lenen van “de Hofnar” 

Het is heel fijn om naar een mooi concert toe te werken, maar het 

vraagt ook veel tijd en die moet je economisch indelen en benutten. 

Want we zijn tegelijkertijd bezig met de voorbereidingen voor  

het Adventswijding. Daarom nogmaals oefen ook thuis. 
 

Afgelopen weken zijn diverse leden van ons koor actief geweest als 

verkeersregelaar in o.a. Winterswijk bij het Bloemencorso. Vervolgens 

een vol weekend hebben ze het verkeer tijdens het festijn Bredevoort 

Schittert geregeld. En ook waren ze aanwezig tijdens de reünie van 

Schearsvoorde. 

Al deze mensen hartelijk dank dat jullie die tijd beschikbaar hebben 

gesteld voor ons koor. 

In de loop van november worden er weer de examens afgenomen die je 

moet doen voor verkeersregelaar. 

Degene die daar aan deel wil/kan nemen graag z.s.m. opgeven bij 

Auke de Vries. 

Leden die nog geen verkeersregelaar zijn maar er over denken hier 

toch aan mee te doen: Aarzel niet ga naar Auke en hij vertelt je alles. 
 

Een heel ander punt is het penningmeesterschap. 

Onze huidige penningmeester Erik Wikkerink heeft al een tijd geleden 

aangegeven dat hij stopt met de kooractiviteiten . Wel wilde hij, zolang 

er geen andere penningmeester is, deze taak blijven vervullen en dat 

heeft hij ook zeer correct gedaan. Waarvoor onze dank.  

Nu hebben wij een andere penningmeester gevonden in de persoon van 

Wim Jansen. Maar hij kan dit door omstandigheden niet eerder 

aanvaarden dan na de zomervakantie 2019. Gerrit Bussink heeft 



aangeboden deze taak zolang op zich te willen nemen, maar hij wil 

geen zitting nemen in het bestuur. Daarom is nu onze 2
e
 

penningmeester Martin Meijer benoemd als 1
e
 penningmeester. 

Daarmee is hij bestuurlijk verantwoordelijk penningmeester. 

Zo dit is toch nog een heel verhaal geworden. Toch zijn dit allemaal 

punten die op onze laatste bestuursvergadering aan de orde zijn 

geweest. 

                                                                    Ad Doornink 

 secretaris 

                                                                                                        

Nummers  Benefietconcert 27-10-2018 
 

1-ste keer ACM Aalten 4 nummers:  

- My Lord what a morning  

- Peace like a river  

- Kum ba yah  

- You raise me up  
 

2-de keer ACM Aalten 3 nummers:  

- Der Lindebaum  

- Plovi, plovi  

- The day you sang this song  
 

Samen met ACM Apeldoorn:  

- La Vergine (solo Susanna)  

- Die Nacht 
  

Adventsconcerten 

 

- Komt allen tezamen (samenzang) X P 

- Weihnacht ist heut U  

- Wiegelied der herders U  

- Nowa radisch H  

- Oh kindeke klein U  

- Stille Nacht H X  

- Once in Royal David’s City U  

- Weihnachts Glocken U  

Met de Eendracht   

- Amazing grace U  

- Conquest of Paradise U  

- Celebratiën of hope H  

- Ere zij God X P 

 
X = uit het hoofd 
H = in de huismap 
U = wordt uitgedeeld 
P = in programmaboekje 

 
 
Kleding voor beide concerten:  
  Outfit A  
* blauwe pak  
* het nieuwe witte overhemd  
* nieuwe stropdas  



* zwarte sokken  
* zwarte schoenen 
Aangenomen wordt, dat je alle muziek voor het benefietconcert al in de 
concertmap hebt. 
Voor het adventsconcert zijn er een aantal liederen die binnenkort zullen 
worden uitgedeeld. 

 

Felicitaties 
 

 

In de maand oktober zijn jarig: Zwier Kremer, Gerard Luimes, Herman 

Luiten, Bram te Paske en onze pianiste Yvonne Beeftink. 
 

In de maand november zijn jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, Auke 

de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 

 

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 commis-

sie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com  
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