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Medewerking Kerkdienst in de Sint-Joriskerk 

in Bredevoort (zie deze nieuwsflits) 

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur in de Hofnar 

Ledenvergadering 20.00 uur in de Hofnar 

Stegemanhof op zaterdagmiddag 11 april  

(gelegenheidskoor) 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 

En weer zijn we aan een nieuwe Nieuwsflits toe dus dat  

betekent voor mij, dat ik alles weer eens op een rijtje moet  

zetten en bedenken wat er belangrijk is om nog even op terug te komen. 

Ik overdacht nog even: ‘Wat is er de afgelopen maand gebeurd?’  

En dan denk je meteen aan de zanglessen. De mannen die er aan mee-

doen zijn vol lof en vinden het leuk. Ik denk dat het op den duur ook wel 

te merken is en dat het allemaal wat gemakkelijker gaat. 

 

Voor diegene die er nog niet aan meegedaan hebben en nu achteraf zeg-

gen: ‘Eigenlijk zou ik dit ook moeten doen’.  

Tegen diegene zeg ik: ‘Je kunt nog meedoen. Als je dit wilt geef je je 

dan op bij Joop Bussink en het komt voor elkaar.’  

Ja en verder er is er volop voorbereiding voor de naderende kerstperiode. 

Er zijn nogal wat nieuwe stukken die de nodige oefening vragen. 

 



Dit is voor de één makkelijker dan voor de ander. Maar met name voor 

de mensen die daar soms moeite mee hebben: Probeer regelmatig te luis-

teren en te oefenen via onze site of via het programma Finale. Natuurlijk 

is het zo dat er best mensen onder ons zijn die daar niet altijd de tijd voor 

hebben, ook daar moeten we begrip voor opbrengen. De hoofdzaak is dat 

we plezier in ons lidmaatschap van het ACM hebben. 
 

Zoals ik net al meldde: We zijn druk in de weer met de voorbereidingen 

van Kerst. Eerst is er zondag 1 december een kerkdienst in de St. Joris-

kerk te Bredevoort waar we aan meewerken. Deze dienst begint om 

10.00 uur, dit betekent dat we om 8.45 uur aanwezig moeten zijn.  

In de vorige Nieuwsflits stond dit anders maar dat was foutief. We 

zijn gekleed in blauw pak, wit overhemd, blauw/witte stropdas, 

zwarte sokken en schoenen. 

Deze kleding dragen we ook met het Adventsconcert. Dit is zoals jullie 

al wel bekend is zondag 15 december in de Zuiderkerk. Hier worden we 

om 17.15 verwacht om dan in te zingen tot 18.00 uur. De volgorde van 

de nummers staan in deze nieuwsflits. 

Daarna drinken we koffie. Er zijn dan geen broodjes, dus eerst thuis eten. 

We hoeven dit jaar niet te oefenen met de Eendracht want we doen geen 

gezamenlijk nummer. 

In verband met het Adventsconcert worden de 1e en de 2e tenoren  

25 november om 19.00 uur verwacht om apart te oefenen. Hetzelfde 

geldt voor de baritons en de bassen op 2 december. Ook om 19.00 uur.  
 

Op vrijdag 3 januari 2020 hopen we de nieuwjaarsreceptie te houden in 

“de Hofnar”. Deze begint om 20.00 uur. Bij dezen zijn jullie met jullie 

partners van harte uitgenodigd.  
 

De jaarlijkse ledenvergadering willen we houden op dinsdag 10 maart 

om 20.00 uur in “de Hofnar”. Zet dit vast in je agenda. 
 

Dan is er een aanvraag binnengekomen voor een optreden van het gele-

genheidskoor in een paasviering in de Stegemanhof op zaterdagmiddag 

11 april 2020. 

En zondag 3 mei, ‘s avonds hopen we met het hele koor in Eibergen mee 

te werken aan een zangdienst. 

In januari willen we op de maandagen om 19.00 uur met dit koor(tje) be-

ginnen met oefenen 

Dus voorlopig weer volop activiteiten. 

Ad Doornink 

Tenue ACM 

Enige tijd geleden zijn de twee mannelijke leden van de kledingcommis-

sie van het ACM benaderd, om eens uit te kijken naar een nieuw over-

hemd die mooi past bij de zwarte pantalon. 

Het lila overhemd is redelijk goed, al is zo hier en daar al wel een kleur-

verschil.Deze overhemden zijn in 2011 al gepresenteerd tijdens de Ko-

rendag in Monnickendam, dus het is goed om eens wat nieuws aan 

schaffen. 
 



De commissieleden hebben zich natuurlijk al voorbereid via internet, 

maar ook is er al een herenmodezaak bezocht 

om te informeren welke mogelijkheden er zijn.   
 

Er wordt natuurlijk gelet op de stof waarvan 

de overhemden gemaakt zijn, de kleur, de 

vastheid van de kleuren en nog veel meer… 

Uiteraard hopen we natuurlijk een leuk han-

deltje te maken. 

Al met al wederom een hele klus om de leden van het ACM er weer net-

jes bij te laten lopen in een hedendaagse outfit. 
 

De wintermode van 2019 is uiteraard (bijna) uitverkocht, dus op korte 

termijn zal het niet lukken. De voorjaarscatalogussen komen er weer aan. 

Wij zullen wachten totdat de voorjaarscollectie gepresenteerd kan wor-

den. Zit daar niets bij wat naar onze zin is, wachten wij totdat de najaars-

catalogussen er zijn. 

We krijgen alle medewerking van de mensen die wij benaderd hebben. 
 

Uiteraard zullen we nog wat van ons laten horen, maar wij verwachten 

ook de medewerking van de koorleden. Het eerste verzoek is, om de 

maat van het lila overhemd door te geven aan de kledingcommissie. 

Hiervoor ligt binnenkort een lijst in de Hofnar tijdens de wekelijkse re-

petitie. 
 

We hopen er met z’n allen iets moois van te maken. 
 

De kledingcommissie van het ACM 

Freek Gussinklo, Arie te Lindert, Riekie Droppers en Tiny Oosterink 

 

Onnink Textiel 

Jaja, we hebben weer een nieuwe sponsor nl. Onnink textiel. Voor wie 

het niet weet (maar dat kan 

ik mij haast niet voorstellen), 

Onnink Textiel is gevestigd 

aan de Hogestraat 67. 

  

In 1962 kocht de familie  

Onnink een pand aan de Ho-

gestraat 65 en inmiddels zijn ze verhuisd naar de huidige locatie. In 1978 

nam zoon Henk de zaak over en hij bouwde de textielwinkel uit met het 

assortiment beddengoed. De winkel van Onnink staat bekend om de ge-

moedelijkheid en bepaalde gebruiken, die in de loop van de tijd traditie 

zijn geworden. Zo krijgt elke klant bij het vertrek een snoepje aangebo-

den. Vroeger mochten de klanten kiezen: Of een Italiano of een rokertje, 

Caballero zonder filter. Nu al die jaren het ontmoedigingsbeleid voor si-

garetten en tabak in zwang is krijgen de klanten er alleen nog het 

snoepje. De voertaal bij Onnink Textiel is steevast het Achterhoeks dia-

lect. 
  

Henk bedankt dat je ons financieel wil steunen. 



 

Ook ACM 
 

Het is dinsdagavond 5 november 2019. Een aantal heren + 1 dame zoe-

ken de schoolstoelen op om examen te doen. Allemaal zijn ze tussen de 

50 en 80 jaar. 

Waarvoor doen zij examen?  

Zij doen examen voor verkeersregelaar, om hun certificaat te verlengen. 

De examenkandidaten mogen dan weer een jaar, tot november 2020, als 

verkeersregelaar aantreden. Zij willen er mede voor zorgen dat de ver-

keersstroom rondom een evenement veilig gebeurt. 

Dit examen wordt gefaciliteerd door de theorie-instructie voor evene-

mentenverkeersregelaars, zoals genoemd in de Regeling verkeersrege-

laars 2009 namens de Politieacademie.  

Een hele mond vol en het klinkt nogal boei-

end. 
 

Auke de Vries had als vanouds geregeld, dat 

we weer bij Chr. College Schaersvoorde, loca-

tie Stationsplein, terecht konden. Hij had alles 

goed onder controle en hielp daar waar nodig 

was. Ook had hij ervoor gezorgd dat er koffie was. 

Hulde Auke! 

De zenuwachtige kandidaten namen hun plaats in aan de tafels met een 

computer en gingen al snel aan de slag. Het examen bestaat uit veel 



tekst, beeldmateriaal en moeilijke vragen. Het is niet niks wat er op zo’n 

avond gebeuren moet. 

Maar gelukkig…. 
 

Enkele dagen voordat het examen af-

genomen wordt, krijg je een mail van 

Auke met het adres van de site van de 

Stichting Verkeersregelaars Nederland 

(SVNL) met een speciale code. Deze 

code moet je verzilveren en dan kun je 

het examen maken. 

Een aantal enthousiaste mannen had 

het examen thuis gemaakt. Deze heren 

kwamen echter naar het Stationsplein 

om deelgenoten voort te helpen. 

Wat was dat fijn! 

Elke kandidaat had 1 of meerdere hulpen. Hoe mooi wil je het hebben 

 

En dat het er gezellig aan toe ging, bleek wel aan het feit, dat de meeste 

heren rond de klok van 23.00 uur naar huis gingen met hun felbegeerde 

document, hetzij digitaal of uitgeprint. 

Hopelijk worden meerdere ACM-leden (of partners) zo enthousiast na 

het lezen van bovenstaande en zouden zij zich ook willen inzetten als 

verkeersregelaar…. Meld je dan aan bij Auke de Vries.  

Het is leuk werk. De onderlinge verstandhouding van de verkeersrege-

laars is uitstekend. Ook de inwendige mens wordt tijden dit ‘werk’ niet 

vergeten. En je ontmoet heel veel leuke mensen. Soms ook krijg je wel-

eens een reactie waarop een bestuurslid, die toevallig bij je in de buurt 

staat, zegt: ‘Gaat dat altijd zo?’ 

Als je een glimlach op je gezicht kunt toveren en je altijd vriendelijk 

blijft, dan ben je erg geschikt voor dit werk. 

En… Het ACM vaart er wel bij. Ook de partners van de leden profiteren 

hiervan. 

Tiny Oosterink 
 



Niet op de foto maar wel ge-

slaagd: 

Joop Droppers 

Karel Gosselink 

Henk Heusinkveld 

Henk Klumpenhouwer 

Henk Meijer 

Erik Navis 

Tonny Westerveld 

Dick Wikkerink 
 

Dame en heren gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Dit zijn de nummers voor 15 december 

in de Zuiderkerk 
 

   
Voor aanvang      1 In Bethelems dreven ACM 

Voor aanvang      2 The first Nowell ACM 

1 Majestic Prelude (Jacob de 

Haan) Eendracht 

2 Nu zijt wellekome ACM 

3 Nowa Radistj Stala ACM 

4 Hymnes and Carols (Harrie 

Janssen) Eendracht 

5 Heilige Nacht ACM 

6 Eens in lang vervlogen 

tijden 

ACM & Joop 

Ormel 

7 This Majestic Land (Tjeerd 

Nijhof) Eendracht 

8 Stille Nacht ACM 

9 Halleluja   L. Cohen ACM 

10 New Light (John Blanken) Eendracht 

11 Morning has Broken ACM 

12 Een roze fris ontloken ACM 

13 Rejoice! (John Blanken) Eendracht 

14 King all Glorious ACM 

15 The Chord Eendracht & Joop 

Ormel 

16 Ere zij God  ACM & samenzang 

Na afloop  

Eendracht  

Jingle Bells (arrangement 

Egbert)   



Felicitaties 
 

In de maand november zijn 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! 

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 

_____________________________________________________  
  

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  

 
 

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 

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

