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Zingen bij pensionaris Auke de Vries (zie 

stukje van de bestuurstafel) 

BBQ om 17.30 uur bij het Schepersveld. 

Eerste repetitie na de vakantie 

Zingen voor G. Gijsbers in de Joriskerk in 

Bredevoort 16.00 uur 

Medewerking aan de vredeszondag – Ooster-

kerk 9.30 uur 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 
 

Van de bestuurstafel 
 

Dit is alweer de laatste bijdrage in de Nieuwsflits van het zangseizoen 

2018/2019. Als jullie dit lezen is waarschijnlijk het concert in de tuin 

van Beth-San al geweest. En dat betekent dat we nu ‘noodgedwongen’ 

vakantie moeten houden. Toch heb ik de indruk dat dit de meesten van 

ons wel gaat lukken. 

Het is goed om even een paar weken afstand te nemen en eens van an-

dere dingen te genieten. 

Toch komen wij vrijdag 17 juli nog weer bij elkaar op de receptie van 

Auke de Vries ter gelegenheid van zijn pensionering. Wij worden dan 

om 12.30 uur verwacht bij Schaersvoorde aan het Stationsplein. Voor 

diegenen die niet mee willen wandelen (een tocht van ongeveer 5 km),  

 

http://www.ikwileenfiets.nl/


 

kunnen zich om 15.00 uur verzamelen bij 't Noorden. 

Dan wat anders, Susanna geeft donderdag 22 augustus om 16.30 uur 

een concert op het prachtige Blanck orgel in de Oude Helenakerk op 

de Markt. Het zou fijn zijn dat we daar met zoveel mogelijk leden naar 

toe gaan. Het lijkt me prachtig om onze dirigente nu eens als organiste 

te beluisteren. Dit getuigt ook van belangstelling. Het concert duurt on-

geveer 45 minuten. 

Vrijdag 23 augustus komen wij weer bij elkaar voor een gezellige 

BBQ bij het Schepersveld. De bijzonderheden hierover staan in de vo-

rige Nieuwsflits. 

Op vrijdag 6 september treden we op in de Joriskerk te Bredevoort ter 

gelegenheid van de 90e verjaardag van Gerrit Gijsbers. Deze bijeen-

komst begint om 16.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. We worden 

daar verwacht in zomertenue, dus lila overhemd, aubergine T shirt, 

zwarte broek, sokken en schoenen. 

De te zingen nummers zijn bekend en vind je elders in deze Nieuws-

flits. Yvonne dirigeert bij die gelegenheid. 

Een tijdje geleden is er een oproep gedaan om met leden die dat leuk 

vinden, een gelegenheidskoor te vormen. Daar hebben zich ongeveer 

20 leden voor aangemeld. Het is de bedoeling dat dit koor(tje) inciden-

teel kan worden ingezet op plaatsen waar wij niet als volledig koor 

kunnen staan. Dit gaat dan gebeuren o.l.v. Yvonne. We hebben in ieder 

geval voldoende mensen om met dit koor aan de slag te gaan. Nog 

even ter geruststelling het is niet de bedoeling dat dit koor(tje) op één 

of andere manier een zelfstandige weg in slaat. 

Nu gaan we eerst genieten van de vakantieperiode en even heel andere 

dingen doen. 

Maar we denken ook aan onze leden die momenteel ziek zijn, en aan 

de leden die in spanning leven, hetzij met de gezondheid van henzelf 

of die van hun naaste. Leden die nu al weten dat deze vakantieperiode 

anders verloopt dan dat ze zich hebben voorgesteld.  

Wij wensen en bidden hen veel kracht toe.  

Ad Doornink 
   

Nummers voor het zingen voor G.Gijsbers 

6 september in de Joriskerk in Bredevoort 
 

De heilige stad S. Adams 

Edelweiss Richard Rotgers 

Geef aan de wereld vrede  

Gospel Rhapsody Down by de riverside  

I’ll wish I had given Him more  G.R. Adkins 

  



Mijn Herder is de Here God S. Irvine 

Mnoghaja Leta  

24 rozen  

The Elephant Song  

Vrede is ver (Alles wat ademt) Rob de Nijs 

Wat de toekomst brenge moge  

 
Slot:  

Bij vertrekken uit de kerk het laatste nr. ‘Wat de toekomst brenge 

moge’ (samenzang i.s.m. met orgel) 

In het midden van het programma een orgelintermezzo van ca. 5 minu-

ten. 

‘De Heilige Stad’ in samenzang met de genodigden. 

 

 24 rozen: refrein meegezongen met de tekst 90 rozen. 

 

Contactpersoon (begeleider) 

Ralph Gerritsen 

     r.gerritsen75@hotmail.com 

 

Optreden ACM Beth San op 8 juli j.l. 

 

‘Maandag 8 juli treden we bij goed 

weer op in de tuin van Beth-San.’  

Zo begon de aankondiging in 

Nieuwsflits.  

Maar wat is goed weer voor de Beth 

San-bewoners en natuurlijk ook voor 

de koorleden? Onze thermometer 

stond ’s middags op 18 graden en dus 

vroeg menigeen zich al af: Gaat het openluchtoptreden wel door? We 

hoorden niets dus we waren om 18.00 uur bij Beth San.  

Daar Suzanna erg krap in de tijd zat had ze ons al van te voren dringend 

verzocht ervoor te zorgen dat we ingezongen waren. Kennelijk had ze 

het gaspedaal extra diep ingedrukt want ze was er al om half zeven, zo-

dat we toch nog wat tijd hadden om gezamenlijk in te zingen.  

Hoewel vakantie en overige bezigheden het aantal koorleden had doen 

slinken tot ca. 40, was de verdeling van de stemgroepen nog redelijk. 

Tijdens het inzingen werd de ingerichte publieke tribune met vanuit 

Beth San en van elders met de Electro-car aangevoerde belangstellenden 

steeds voller.  

Meer dan 100 toeschouwers/toehoorders werden door vrijwilligers in-

gepakt met dekens e.d. om het frisse buitengebeuren toch te kunnen ver-

dragen.  Het koor trad op in zwarte broek met zwarte schoenen, lila  



overhemd en aubergine T-shirt. Het inzingen verliep goed en de activi-

teitenbegeleidster van Beth San heette ons van harte welkom en wenste 

het publiek een fijne avond toe. Martin Meijer gaf een korte toelichting 

op de indeling van het concert. Voor en na de pauze zou het koor een 

aantal blokjes zingen, afgesloten met een aantal bekende geestelijke en 

populaire liedjes samen met het publiek. 

Hoewel we niet gewend zijn om in de openlucht te zingen ben ik van 

mening, dat we met dit concert het koor op een prima wijze hebben ge-

presenteerd. Hetgeen mede te danken was aan het attente en ontspannen 

optreden van onze dirigente Su-

zanna, ondanks het feit dat ze 

tijdens het dirigeren ook nog de 

pianobegeleiding moest verzor-

gen omdat Yvonne verhinderd 

was. De attentie van de koorle-

den was goed.  

Het is altijd weer een prettige 

ervaring voor iedereen om te 

zien dat het publiek zichtbaar 

geniet en uit volle borst meezingt. Kortom een goede traditie die we wat 

mij betreft zeker moeten continueren. Martin Meijer bedankte het pu-

bliek en alle medewerkers aan dit concert en deelde mee dat er helaas 

geen toegift kon worden gegeven omdat het koor nog dringende ver-

plichtingen elders had.  

En dat was de traditionele afsluitende borrel bij de Hofnar in verband 

met de start van de koorvakantie. 

De uitnodiging hiertoe werd zeer gewaardeerd, gezien het aantal leden 

dat hier gebruik van maakte. 

Jan Hartemink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

           Voor meer foto´s, zie de site van het ACM  



Op vakantie...  
 

Vakantie 2019. De reis gaat naar dezelfde 

camping als waar we in 2018 ook waren. We 

ontmoeten dezelfde buren, dus gezelligheid 

verzekerd!   

We gaan enkele keren gezamenlijk met een 

groep kampeerders uit eten in het restaurant op de camping. 

Ook viert Gerrit op de camping zijn verjaardag.  

Hij heeft geweten dat hij jarig was! De voortent mooi ver-

sierd en 's morgens om 08.00 uur werd hij gewekt met een 

'Happy birthday to you'. Dat klonk uit een bluetooth-speaker 

van de campingburen. 

's Avonds gezellig visite in de voortent....   

 

Zo gaan we op 20 juni met de buren een mooie wandeling ma-

ken door de prachtige omgeving. Onze groep bestaat uit 6 

personen. Halverwege trakteren we ons zelf op een drankje 

met een lekkere coupe ijs. 

Tijdens de terugtocht komen de heren 

met elkaar aan de praat. Natuurlijk wordt 

er ook over de activiteiten van het ACM 

gepraat.  

Hoe kan het ook anders.... 

 

Wij staan op een biologische boerderij-

camping, waarvan de koeien aan de overkant van de weg in de 

wei lopen. Zowel 's morgens als 's avonds moeten zij de weg 

oversteken. 

De wandelende heren bedachten zich, dat daar een verkeers-

regelaar heel nuttig werk kan verrichten ter ondersteuning 

van boerin Joyce. 

 

Dus werd er aan Tiny Oosterink gedacht  

En alzo geschiedde             

  



Aan het werk in oranje hesjes.... We moeten immers Neder-

land hoog in het vaandel houden. Trouwens boerin en vee-

houdster Joyce is ook een Nederlandse. Zij is tevens dieren-

arts in Karinthië - Oostenrijk. 

 

Zo zie je maar, dat ook vakantiegangers zich inzetten voor 

het ACM. Of het in de Achterhoek is of in het mooie Mölltal 

in Oostenrijk. 

 

Gerrit & Tiny Oosterink 
 

Felicitaties 
  

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

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

(Polstraat) en Tonny Westerveld. 

 

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

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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