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Beth-San 

(laatste oefenavond voor de vakantie) 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 

 

Het is inmiddels al weer ruim een maand geleden dat we voor 

het laatst bij elkaar zijn geweest. 

Het is een tijd van grote onzekerheid voor iedereen. Je hebt geen idee 

hoe lang deze crisis gaat duren en wat daarna wel en wat er niet mag. 

Zoals het er nu naar uitziet mag er na 28 april misschien iets meer. Maar 

wel is duidelijk dat we van de anderhalve meter afstand houden nog lang 

niet af zijn. 

En daar gaan we ons allemaal aan houden, want niemand wil het virus 

oplopen of een ander besmetten. Gezondheid staat nu op nummer 1. Dit 

betekent echter wel, dat wij echt niet kunnen inschatten wanneer we als 

koor weer kunnen samenkomen. Repeteren als koor met onderlinge 

afstand van anderhalve meter zie ik niet zo scherp zitten. We zijn het als 

bestuur er over eens dat het 4-korenconcert dit jaar niet door kan gaan. 

We willen voldoende tijd hebben om ons voor te bereiden op het 

Adventsconcert. Dit concert zal dit jaar niet in samenwerking met de 

Eendracht gebracht worden. Zoals op de ledenvergadering al is 

medegedeeld is er na deze ruim 60 jarige traditie, na goed overleg met de 

Eendracht, een punt gezet achter deze samenwerking. Wij als ACM 

willen echter wel het Adventsconcert blijven verzorgen. 

 



Op de ledenvergadering is gesuggereerd om plaatselijk muzikaal talent 

daarbij in te schakelen. 

Dit lijkt ons een heel goed idee. Maar dan komt van ons de vraag: Weten 

jullie iemand of misschien een groep die hiervoor in aanmerking komt?? 

Geef je suggesties aan ons door!! Met gezamenlijke ideeën kom je 

verder. Maar wacht niet te lang, want het vraagt nogal wat 

voorbereidingstijd. 

Onder de leden is de afgelopen tijd bij sommigen ook nogal het één en 

ander gebeurd. 

We leven in het bijzonder mee met Wim ter Horst en zijn familie. Op 27 

maart is zijn vrouw Henny overleden. Wij wensen hem en zijn kinderen 

en verdere familie de kracht toe om dit zware verlies te dragen. 

Het verdere lief en leed van onze leden zal Wim Bollen ons melden. 

Wij hopen van harte dat we met zijn allen deze crisis goed door komen. 

Dat we allemaal het geduld hebben om de voorschriften die onze 

overheid ons geeft op te volgen. 

En wat het lidmaatschap van ons koor betreft, vergeet vooral niet om te 

blijven oefenen in het zingen. Zorg dat je stem niet verdroogt. 

 

Ad Doornink 
 

Contributie 

In de ledenvergadering van maart 2020 is besloten om onze contributie 

per 1 juli 2020 te verhogen. Deze verhoging was nodig om de terugloop 

aan inkomsten enigszins op te vangen. Met name de ROVA-bijdrage 

welke tot 2018 werd ontvangen voor het oud papier en de rente over ons 

vermogen zorgen ervoor dat jaarlijks ons spaartegoed moet worden aan-

gesproken. Om te voorkomen dat over 10 jaar ons spaartegoed is ‘opge-

droogd’, is het nu tijd om te zorgen voor  besparingen en/of extra inkom-

sten.                            

Nu echter door het Corona-

virus onze activiteiten zijn 

stilgezet heeft het bestuur be-

sloten om ook de afgespro-

ken contributieverhoging uit 

te stellen tot 1 januari 2021.   

Voor heel 2020 blijft de con-

tributie dus op het oude ni-

veau.  

In het najaar zal ik jullie nader informeren over de verhoging per 2021, 

alsmede het evt. wijzigen van de incasso-machtiging bij de bank. Dat 

kan niet centraal, maar moet door ieder individueel worden geregeld.                                                                                                                                                                       

Het IBAN-nummer van ACM is NL68 RABO 0310 5542 25  t.n.v. 

ACM Aalten.   

 

Met hartelijke groet, 

Wim Jansen 

Penningmeester ACM 
  



Lief en Leed 

Nu we elkaar niet meer op de vertrouwde maandagavond tegenkomen 

horen we van elkaar ook wat minder over het wel en wee van een ieder. 

Hoort toch iemand of er ziekte of ander vervelend iets aan de hand is bij 

onze koorleden, wil je mij dat dan doorgeven?   

Met de koorleden die alleen zijn heb ik – zij het op afstand - geregeld 

contact.  

Bij Piet slaat de eenzaamheid toe, met de anderen gaat het goed en red-

den zich.  

Wim ter Horst is dankbaar dat zijn Henny verder lijden bespaard is ge-

bleven, hoe snel het afscheid ook heeft moeten plaatsvinden. Het is goed 

dat hij de draad weer op kan pakken en ons allen de groeten doet. Ook 

doet het hem goed dat iedereen zo aan hem heeft gedacht en meegeleefd 

heeft. Met Wim zijn gezondheid gaat het gelukkig ook goed. Na nog en-

kele dagen te gaan hoopt hij dat alles weer zijn natuurlijke gang mag 

gaan. 

Dan hebben we nog Henk Meijer daar kreeg ik net van z’n zoon het vol-

gende te horen: 

Het is alweer een week geleden dat Henk bij in het Revalidatiecentrum 

is. In deze week is hij overladen met kaartjes, dat doet hem goed.  

Zoals wij Henk kennen gaat hij weer lekker vol goede moed verder en 

werkt hij actief aan zijn herstel. Het gaat met Henk de goede kant op. 

Zoals jullie zien is dit een korte nieuwsbericht.  

Jammer genoeg kan ik vandaag niet samen met Henk deze nieuwsbrief 

schrijven. Henk had op het moment dat ik bij hem was maar kort de tijd. 

Hij kreeg vandaag ondanks dat het Pasen is gewoon therapieën. 

Ook zullen jullie even op de volgende update moeten wachten. 

Zo hopen wij (Henk en Willem-Jan) rond 25 april een bericht naar jullie 

te doen. 

Voordat de vraag meerdere keren gesteld wordt. Henk is nog niet in staat 

om zich verbaal of schriftelijk te uiten.  

Het wil niet zeggen dat hij de ontvangen kaarten, brieven, filmpjes niet 

begrijpt. Indien iemand nog een kaartje, bloemen, etc wilt stu-

ren. Dat is mogelijk. Het kan naar de volgende adres: 

 

Roessingh centrum v. Revalidatie 

t.a.v. Henk Meijer - afdeling 3 

Roessinghsbleekweg 33 

7522 AH Enschede 

 

Laten we ons gelukkig prijzen dat we hier voldoende 

ruimte hebben en naar buiten kunnen in de natuur als we dat 

willen. Dat vergeleken met mensen op een flatje in een dicht bewoonde 

omgeving of verzorgingshuis is dit een voorrecht. Hopend op weer nor-

maal contact- hoe lang dit ook zal duren weet niemand- groet ik jullie en 

zeg ik “holt ow kreggel” oftewel  blijf gezond. 

 

Wim Bollen 



Beste mannen van het ACM  
 

Zaterdag 29 februari 

hebben Corrie en ik 

gevierd dat we 50 jaar 

geleden in Wassenaar 

getrouwd zijn. Wij 

vonden dit een feit om 

met dankbaarheid op 

terug te kijken. 

En wat is het dan 

prachtig dat het ACM 

je toe komt zingen. 

Als één van de lie-

deren die je wordt toe-

gezongen, zoals "You raise me up" en je overdenkt dan wat er in die af-

gelopen 50 jaar allemaal gebeurd is, dan realiseer je je dat je dat ook zo 

hebt ervaren. 

Wij hebben het optreden van het ACM als een hoogtepunt van ons feest 

ervaren. 

Ook de reacties van de gasten waren zeer lovend. 

We kregen een bedankmail van één onzer gasten en die mailde o.a.: "Ik 

wilde nog zeggen dat ik erg onder de indruk was van het koor. Meestal 

ben ik niet zo van de koren, man man man wat prachtig!" 

Dus mannen, je mag best wel trots zijn om in dit koor mee te zingen. 

Mannen het was geweldig heel hartelijk bedankt! 

Corrie en Ad Doornink 

 

Ook ACM op z’n gat 

 

Nu het coronavirus ook in ons land heeft toege-

slagen heeft dit ook problemen voor het ACM. 

Wij vallen allemaal in de risico groep van de ou-

dere mannen dus we moeten ons houden aan de 

gestelde regels, afstand houden (1,5 meter), zoveel mogelijk binnen blij-

ven en vaak de handen wassen. Ook mogen we niet met groepen mensen 

bij elkaar komen, dus ook mogen we geen zangrepetities houden laat 

staan optreden.  

Dus met andere woorden: Het mannenkoor zit op z’n gat. 

Dan denk je: Hoe moet dat nu met de Nieuwsflits als er GEEN input 

komt? Geen nieuwe Nieuwsflits versturen?  

En dan duik je de zolder op en dan zie ik een Jubileum-Infobulletin 50 

jaar ACM liggen. Ik dacht: Dat is het! We zijn 14 jaar verder en in die 

jaren is er wel een leden wisseling geweest, maar niet iedereen kent dat 

Infobulletin. Dus hier haal ik wat tekst uit en zet dat in de Nieuwsflits.  

Oud naar Nieuw. 



Zo begon de toenmalige voorzitter Henk Stronks in november 2006 

met: 

Beste zangersvrienden, 

Eindelijk, daar is ie dan! 

Nee, niet die mooie zomer, want 

die is nu wel zo ongeveer voorbij. 

Ik heb het over de extra dikke jubi-

leumuitgave van ons Infobulletin. 

Naar horen zeggen met wetens-

waardig heden van toen en nu. 

Verhalen en feiten over 50 jaar 

ACM. 

Naar horen zeggen, want ik heb er 

zelf, net als jullie, nog niets van 

gezien. Laat het voor mij ook een 

verrassing zijn, dit extra 50 jaar 

jubileumnummer. Dat het goed zal 

zijn, daar reken en vertrouw ik op, 

gezien de hoeveelheid tijd die de 

redactiecommissie er in gestoken 

heeft. Heren, hulde en dank voor 

dit werk. Vele uren uitzoeken en in 

archieven snuffelen, mensen be-

zoeken en passen en meten om alles in elkaar te schuiven. Nogmaals 

dank. 

 

Ik kwam ook een stukje in het blad tegen over: “Het eerste concert” 

Het eerste concert van het ACM was gepland voor 23 november 1957. 

Van wege de A-griep kon dit concert niet doorgaan. Daarom werd de 

Kerstwijdingsavond met de Eendracht op 21 december 1957 in de Oos-

terkerk het eerste concert. Tot op de dag van heden worden deze kerst-

wijdingens-avonden of adventsconcerten zoals we ze nu noemen, jaar-

lijks met de Eendracht gehouden. 

Het mannenkoor zong die avond: Lof zij den Heer 

      De herdertjes lagen bij nachten 

      Een rose fris ontloken 

      Stille nacht 

      Ere zij God 
 

Daarna een stukje tekst over “De eerste openbare uitvoering” 

De eerste openbare uitvoering vond plaats op zaterdag 29 maart 1958. 

Medewerking werd verleend door de van de NCRV bekende harpiniste 

en trompettist Lien Doets-Sevenstern en Harry Sevenstern. De entree be-

droeg fl.1,25 per persoon (programma inbegrepen). 

Het concert werd gehouden in gebouw “Irene”. Op het repertoire stond 

o.a. Schubert’s “Zum Santus” en “Der Lindenbaum”, Grety’s “le Ros-

signol” Hespe’s “Haarlems Liedeke”. 



Een recensie uit een plaatselijk dagblad zag er ongeveer als volgt uit: 

Het ACM heeft zich qua reportoire beperkt tot het geijkte werk. Er werd 

niet onverdienstelijk gezongen, maar er zat weinig vaart en spanning in 

de vertolkingen. Er valt nog heel wat te schaven om tot een concert te 

komen dat de toets der kritiek kan doorstaan. Geen eenheid, niet altijd 

zuiver en niet voldoende aandacht voor de uitspraak. 

Waar heb ik dat meer gehoord? 

 

Tot 1961 waren er diverse optredens en in 1961 is er op initiatief van 

het ACM het Aaltens Christelijk Jongenskoor opgericht. Hierover 

staat het volgende beschreven: 

Aaltens Christelijk Jongenskoor 

Begonnen werd met het mooie aantal van 62 leden. Dit initiatief kwam 

voort uit het feit dat het ACM graag eens een keer met een jongenskoor 

op wilde treden. Toen nergens in den lande een knapenkoor te vinden 

was, dat medewerking kon verlenen aan een concert, werd besloten zelf 

een jongenskoor op te richten. De dirigent was de heer te Winkel. Toe-

zicht, administratie en contributie werden geregeld door twee koorleden 

van het ACM, te weten de heren J. Hoftijzer jr. en Heideman. In 1962 

werd het dirigeerstokje overgenomen door mevrouw Derksen uit Aalten. 

Haar honorarium bedroeg fl. 5,- per avond. Bij ziekte werd niet uitbe-

taald. Op 21 augustus 1967 werd het jongenskoor opgeheven wegens ge-

brek aan belangstelling. 

 

Dit waren enkele stukjes tekst die ik heb overgenomen  uit dat  

Jubileum- Infobulletin. Als jullie dat leuk vinden kan ik in de vol-

gende Nieuwsflits nog wel een paar stukjes van het verleden vinden 

en opnemen. 

Gerrit Oosterink 

Felicitaties 

 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Karel Gosselink 

Geert Hobé en Dick Wikkerink. 

 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jan-

sen, Poppe Kemper, Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, 

Jan ter Maat, Erik Navis en Jan Oosterholt. 

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  

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

