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Sponsoren van de maand januari 2021 

 
 

 

 
 

Van de bestuurstafel 

 

Ieder jaar omstreeks deze tijd kunnen we terugkijken op een gezellige 

nieuwjaarsreceptie van ons ACM, waarin we onderling gezellig kunnen 

terugblikken op het afgelopen jaar en uitkijken naar wat ons het nieuwe 

jaar zal brengen. Helaas kon en mocht dat dit jaar niet. 

Daarom dan maar op deze manier.  

Namens het hele bestuur van het ACM, wens ik jullie en jullie naasten 

een goed en gezond 2021 toe. Van harte hopen we dat we over enkele 

maanden weer langzamerhand de draad kunnen oppakken en weer kun-

nen en mogen repeteren. 

Als we nu terug kijken op het afgelopen jaar is alles zo anders gelopen 

dan wij hadden gepland. 

We waren druk aan het voorbereiden voor het 4 korenconcert dat in 

Apeldoorn zou worden gegeven. Toen kwam in een keer op 15 maart de 

intelligente lockdown. Toen dachten we met mei ongeveer weer te kun-

nen beginnen. Maar zoals jullie hebben gemerkt duurt het iets langer. 

Ook de onderling contacten staan op een laag pitje. Toch proberen we 

jullie op de hoogte te houden. 

Vlak voor de kerst is overleden ons oud lid Arie Jentink. Hij is meer dan 

25 jaar lid geweest van ons koor. Hij was een zeer trouw lid die ook, al 

was het soms moeilijk, de repetities niet gemakkelijk oversloeg. Het 

ACM was één van de belangrijke punten in zijn leven. Hij was ook zeer 

verdrietig toen hij echt niet meer mee kon doen en moest bedanken als 

lid van het koor. Maar hij bleef met dankbaarheid terug kijken op de tijd 



die hij bij ons koor heeft gehad. Wij wensen zijn kinderen en kleinkin-

deren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, nu ze 4 maanden na het 

overlijden van hun moeder en oma nu ook van hun vader en opa afscheid 

moesten nemen. 

Er was ook een mooi bericht van Joop Bussink aan het begin van dit 

nieuwe jaar, maar dat zal hij zelf in deze Nieuwsflits vertellen. 

Ook als bestuur kunnen we momenteel niet bij elkaar komen. Bovendien 

is er op dit moment niets dringends waarover je zou moeten vergaderen. 

Wat besproken moet worden heeft op dit moment geen haast en kan 

wachten. 

Wij wensen jullie toe dat jullie het geduld kunnen opbrengen om te 

wachten op de tijd dat we weer samen kunnen zingen voor ons plezier en 

ook tot eer van onze Heer. 
 

Ad Doornink 
 

 

Dag heren en dames van het ACM 
 

Op 28 juni 2019 kreeg ik te  horen dat er een kwaadaardige b-cellym-

foom, oftewel lymflierkanker, in mijn buik zat ter grootte van 15 x 15 

cm. Chemobehandelingen in o.a. Winterswijk en Enschede brachten niet 

het gewenste resultaat en uiteindelijk zou er in Groningen een car-t-cel 

behandeling plaatsvinden, een nieuwe behandeling waarvan men hoge 

verwachtingen had. Uiteindelijk heb ik deze behandeling niet hoeven on-

dergaan,  omdat er telkens afname van de tumor was te zien op  

petscans. Hoe dat kon gebeuren was voor Groningen een raadsel…..  

Op 5 januari j.l. bleek er helemaal  niets meer te zien op de petscan. 

Een Godswonder!  

Een verklaring is er niet, maar je hoeft in het leven ook niet altijd een 

verklaring voor alles te hebben. Wij zijn dankbaar en blij dat mijn ziekte 

een hele andere wending heeft gekregen. Ik kan samen met mijn gezin 

weer vooruitkijken. Ik word nog wel goed in de gaten gehouden en mag 

over een half jaar weer terugkomen in Groningen. In de tussentijd hopen 

Geralien en ik ook  voor de eerste keer oma en opa te worden.  

Een prachtige nieuwe start van 2021! 

Dank jullie allemaal hartelijk voor het medeleven, de telefoontjes, fruit-

manden en kaartjes. Het heeft ons erg goed gedaan en wij wensen jullie 

ook alle goeds en gezondheid in een “negatief” en “normaal” 2021! 

  

Hartelijke groeten, 

 Joop Bussink 

 

  



Felicitaties 
 

In januari 2021 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer en Arnold Rots. 

 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg).  
 

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

