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Sponsoren van de maand oktober 2019 

 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

01 

 

15 

20 

27 

december 

 

december 

juni 

september 

2019 

 

2019 

2020 

2020 

Medewerking Kerkdienst in de Sint-Joriskerk 

in Bredevoort (gegevens ontbreken nog) 

Adventswijding in de Zuiderkerk 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 

 

Afgelopen maandag zijn we al weer druk in de weer geweest 

met het oefenen van diverse stukken uit ons kerstrepertoire. Toch ging 

dit niet helemaal vlekkeloos, omdat diverse leden de mail die we van 

Gerrit Bussink ontvingen, niet hadden opgemerkt en daardoor de beno-

digde stukken niet bij zich hadden. Dat is vervelend, ook voor Susanna 

die er op gerekend had dat iedereen deze stukken paraat zou hebben, 

maar dat was dus niet zo. Ik moet eerlijk zeggen dat dit mij ook over-

kwam, ik had het spul ook niet voor elkaar. Nu staat alsnog op een ander 

plaats in deze Nieuwsflits vermeld welke stukken we in de kerstmap 

moeten hebben. En laten we nu zorgen dat we onze spullen voor elkaar 

hebben. 

Op 1 december hopen we weer aan een kerkdienst in Bredevoort mee te 

werken. We moeten dan om uiterlijk 8.15 uur daar aanwezig zijn, zodat 

 



er voldoende tijd is om in te zingen. We worden dan verwacht in ons 

blauwe kostuum, wit overhemd, blauw gestreepte stropdas, zwarte sok-

ken en schoenen. De te zingen liederen zijn al bekendgemaakt. 

Zo hopen we dat we ons op een fijne rustige manier kunnen voorberei-

den op de kerstperiode. 
 

In de vorige nieuwsflits heb ik al vermeld dat we in het bezit zijn van een 

podium en dat die ook beschikbaar is voor verhuur. Zoals het er naar uit-

ziet is daar wel belangstelling voor. Afgelopen tijd is het podium al een 

keer verhuurd. En er zijn ook een paar partijen die nu inlichtingen bij ons 

opvragen. Dit kan nog een leuke inkomstenbron voor ons koor worden, 

Om jullie een indruk te geven, voor één dag vragen we € 250.- en een 

dag verlenging € 100.- Maar daarvoor moeten er wel 2 personen mee om 

het podium te brengen en vervolgens toezicht houden bij de opbouw. 

Daarna moet het weer opgeruimd worden en met toezicht van 2 leden 

van het ACM op een juiste manier op de aanhanger geladen  worden. 

Met andere woorden, daar moeten we wel wat voor doen. 
 

Vanaf nu beginnen we met het inzingen om 19.45 uur, dus we zijn een 

kwartier eerder in de zaal aanwezig. We gaan 10 minuten inzingen zo-

dat we echt om 20.00 uur met de opening kunnen beginnen. De mensen 

die op deze dag de zanglessen bij Marianne hebben gehad hoeven daar 

niet aan mee te doen die zijn al ingezongen. Maar het mag wel. Dit bete-

kent dat de zanglessen die Marianne geeft om 18.45 uur beginnen tot ui-

terlijk 19.40 uur, en dit in dezelfde zaal waar wij ook repeteren. 

De reden voor deze verandering is dat we meer tijd willen voor het nor-

male repeteren. 

Toch vinden we de inzing oefeningen erg belangrijk. En het zal zo alle-

maal wat rustiger kunnen verlopen. We hopen van harte dat dit zo werkt. 
 

Ad Doornink 

Ontvangen via Estinea 

 

Hallo Ad Doornink en Gerrit Bussink, 
 

Graag wil ik jullie, als koor zijnde, bijzonder danken voor het onvergete-

lijke verjaardagsconcert voor Gerrit Gijsbers t.g.v. zijn 90e verjaardag. 

Hij raakt er nog niet over uitgepraat.  

Het heeft een grote indruk op hem gemaakt 
  

Speciale dank ook aan Susanna en Yvonne! 

  

Jullie optreden was fantastisch. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ralph Gerritsen 

 



Aan het bestuur en leden, dirigent en pianist van het ACM 
 

Beste zangers, dirigent en pianist, 
 

Na ongeveer 30 jaar lidmaatschap van het ACM, zie ik mij helaas ge-

noodzaakt te bedanken als lid. De reden is dat mijn gezondheid en mobi-

liteit te wensen overlaat, m.n bij het optreden brengt het problemen met 

zich mee. Om alleen de repetities te bezoeken is voor mij geen optie. 

Deze beslissing is mede ingegeven door het feit dat ik bezoek heb gehad 

van het bestuur, en vervroegd bedank als lid. 

Ik zal het koor missen!!! 
 

Veel succes voor de toekomst met jullie vakkundige dirigent Susanna, 
 

Vrgr: Henk Neerhof 
. 

Kerstnummers in de repetitiemap 
 
B = kerkdienst 1 december in Bredevoort 

A = Adventsconcert 15 december Zuiderkerk.     

B A  Uitgedeeld Huismap In repetitiemap 
 

 X Een roze fris ontloken   X  

 X Eens in lang vervlogen tijden  X   

 X Ere zij God J.A.P.Schutz  X   

 X Halleluja Leonard Cohen   X  

 X Heilige Nacht  X   

 X In Bethlehems dreven Jac.C de Vries  X   

X  In the Bleak Midwinter Gustav Holst X    

X  King all glorious Vail/ Wesley  X   

X X Kom ga met ons  X   

 X Morning has broken   X  

X  Nowa radistj stala  X   

X X Nu zijt wellekome  X   

 X Stille nacht   uit hoofd  

 X The first Nowell X    

X X Wait for the light   X  

 

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! 



Orde van Dienst 1 december 2019 Bredevoort 

Orde van Dienst  1 december 2019, Bredevoort 

Eerste Adventszondag St. Joriskerk 

Voorganger: ds. Ada Endeveld 

Organist: Jan Stronks 
  

 INTOCHTLIED:  
  

Nu sijt welle come            

vs. 1&2 koor,  3&4 allen  

 Woord van Welkom  
  

Wait for the light  
  

Thema:   
  

Evangelielezing  
  

  Kom ga met ons  
  

Overweging  
  

   In the Bleak Midwinter  
  

GEBEDEN EN GAVEN  

Dank en voorbeden  

Collecte   
  

Tijdens collecte ACM:   
  

Nowa radistj stala   

Een roze fris ontloken  
   

Zegen  
  

  King all glorious 
_____________________________________________________  
  

De verkeersregelaars  
Het is donderdagmiddag, de Nieuwsflits nr.10, oktober 2019 

is bijna klaar. Echter er is geen stukje binnengekomen van de 

verkeersregelaars, die afgelopen zomer vaak ingezet zijn bij 

de diverse evenementen in Aalten, Bredevoort en Winterswijk. 

Dus, op verzoek van PR-commissielid Arnold Rots, heb ik toch 

maar plaats genomen achter mijn laptop om een stukje te 

schrijven. 

In 2019 zijn de verkeersregelaars 10 x op pad geweest voor 

‘het ACM-doel’. De 11de keer (17 november a.s.) staat eraan te komen. 

Daarvoor hebben zich al voldoende heren opgegeven, dus die aanvraag 

wordt binnenkort uitgewerkt. (Eerst nog weer examen doen…) 

Van juni t/m september zijn de verkeersregelaars zelfs 7 keer aan de slag 

geweest. 

Het evenement, 3 avonden achter elkaar, waarbij op zaterdag zelfs 17 

verkeersregelaars in actie waren, is wel de grootste klus.  

Voor de meeste evenementen worden de aanvragen tijdig ingediend, zo-

dat alles 4 weken voor de geplande datum geregeld is. Zowel het regelen 

9.00 uur inzingen  

9.25 uur koffie  

9.45 uur naar de kerk  

9.50 uur opstellen   

Kleding voor alle kerstconcerten:  

Outfit A   

* blauwe pak   

* het nieuwe witte overhemd   

* nieuwe stropdas   

* zwarte sokken   

* zwarte schoenen 



van  de verkeersregelaars, als de informatie ingestuurd bij gemeente en 

politie. Ook de gele hesjes moeten ruim te voren geregeld worden. 

 

Echter,  soms komen er op de valreep nog aanvragen binnen 

waar verkeersregelaars moeten worden ingezet op advies van 

politie en/of gemeente. Deze zomer was dat het geval bij de 

Aaltendagen 2019 en Steengroevetheater Winterswijk. Ik 

werd enkele dagen vóór datum benaderd door beide evenemen-

ten-commissies. Dan is het de kunst om binnen enkele dagen 

verkeersregelaars te ‘ronselen’. Ik heb dan de gewoonte om 

er een sport van te maken en ga op mijn manier aan de slag. 

Dit keer heb ik het programma Afspreken.nl gebruikt. Bin-

nen 24 uur hadden zich voldoende personen opgegeven. 

Voor de Aaltendagen 2019: 4 x 6 personen en voor Steengroevetheater 

Winterswijk: 4 x 2 personen + 2 x 2 reserves. 

Dat is nogal wat, maar elke keer lukt het toch nog om het aantal ver-

keersregelaars en –hulpen bij elkaar te krijgen. Hulde voor al die vrijwil-

ligers die hun vrije tijd hiervoor beschikbaar stellen!!! 

Het levert natuurlijk ook goed wat op voor de kas van ACM. Daar doen 

we het toch voor? En dat het ook gezellig werk 

is, blijkt wel aan het enthousiasme van de men-

sen.  
 

Meestal waren de weersomstandig goed, al-

leen de heren die op zondag 29 september in 

Bredevoort waren, hadden pech. Het regende 

nogal… 

De verkeersregelaar krijgt vaak leuke en dankbare reacties van mensen 

die hun auto willen parkeren. Maar soms…. 
 

Al met al vrijwilligerswerk waarmee het ACM door wil gaan. Hopelijk 

zijn koorleden na het lezen van dit stukje, nieuwsgierig geworden en wil-

len zij ook wel verkeersregelaar worden. 

Als je informatie wilt over het verkrijgen van een certificaat, kun je het 

best terecht bij Auke de Vries.  
 

Tiny Oosterink 

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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