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Sponsoren van de maand augustus 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

20-08-2022  BBQ (zie: van de bestuurstafel) 

22-08-2022 Eerste repetitie na de vakantie 

10-09-2022 Medewerking aan landelijke Monumentendag  

  in de Oude Helenakerk op de markt 

Info: (zie de bestuurstafel) 
 

Van de bestuurstafel 

 

We zitten nu nog volop in de vakantieperiode en mogen genieten van 

vele mooie kanten van het leven. Echter voor sommigen ook stilstaan bij 

de moeilijke kant van het leven. Hoe dan ook een tijd van genieten en 

bezinning.  

We kijken terug op een geslaagd optreden net voor de vakantieperiode in 

"de Pronsweide". Van verschillende leden van ons koor heb ik horen 

zeggen "Daar doe  je het voor" en dat was ook zo. Momenteel kom ik re-

gelmatig in "de Pronsweide" en spreek ik ook wel diverse bewoners 

daar. Die vertelden me enkele dagen later al dat ze enorm hebben geno-

ten. Een verder verslag staat elders in "de Nieuwsflits". 
 

Ook zijn er in de vakantie nog diverse leden actief geweest met het op-

zetten en opruimen van de RABO-boog, of als verkeersregelaar bij di-

verse activiteiten. Daarvoor onze dank. Fijn dat jullie dat doen willen. 
 

Maar nu kijken we alweer vooruit en dan kijken we naar de jaarlijkse 

BBQ die het begin van ons ACM-seizoen aankondigt. 

Dit jaar is dat zaterdag 20 augustus bij het "Kultuurhus" in Lintelo, 

Schooldijk 23, 7122 LX Aalten. Aanvang 16.00 uur. 

 



Voor degene die zich hebben opgegeven, maar achteraf toch verhinderd 

zijn, meld je dan zo spoedig mogelijk af bij Joop Bussink. 
 

En zo hopen we een fijn ononderbroken zangseizoen in te gaan, met 

vooral fijn samen te zingen, maar ook op een andere manier fijn met el-

kaar omgaan.  

Wel is het zo dat ons koor nodig aanvulling moet hebben van nieuwe le-

den. Het is misschien overbodig maar kijk eens goed om je heen of je 

nog een aspirant lid ziet. 
 

Als eerste activiteit staat een optreden in de Oude Helenakerk op het pro-

gramma op zaterdag 10 september. Dan is het de landelijke open monu-

mentendag en in Aalten is dan uiteraard de Oude Helenakerk voor pu-

bliek open. Men kan de kerk bezichtigen en de aanwezige suppoosten 

willen de gasten van alles vertellen over de geschiedenis van deze kerk. 

Dan zijn er die dag diverse orgel bespelingen door Joop Ormel. Hij 

wordt dan geassisteerd door Henk Jan Radstaak, trompettist.  De bezoe-

kers mogen dan ook tijdens de orgelbespelingen de orgelzolder op om 

het eens van dichtbij te bekijken. En dan is er die dag, als klap op de 

vuurpijl, 2 maal een spontaan optreden van ons koor van ongeveer 20 

minuten. Dit optreden is dan om 15.00 en om 16.00 uur. 

Wij worden om 14.30 uur verwacht in gebouw "Elim". We zijn dan 

gekleed in zwart overhemd met het oude rode Pochet, zwarte broek, 

zwarte sokken en zwart gepoetste schoenen.  
 

Maandag 22 augustus is onze eerste repetitieavond. Zorg dat je alle num-

mers die we op 10 september ‘gaan zingen bij je hebt. 
 

                                                                                    Namens het bestuur, 

Ad Doornink 
 

 

10 september Monumentendag, Oude Helenakerk, Aalten 
 

Optreden 1 (15.00 uur)   Optreden 2 (16.00 uur) 

1. Bring him home    1. Frieden 

2. Precious Lord    2. Still ruth der see 

3. Geef aan de wereld vrede  3. Thanks bet o God 

4. Cherubijnenzang   4. Slavenkoor 

5. Deze zee     5. Vrede is ver (alles wat ademt) 

6. The day you sang this song  6. Er is een God die hoort 

7. Jacobs ladder    7. King all glorious 

 

Oud Nieuws 
 

OPTREDEN ACM in de Pronsweide op 4 juli 2022  
Wij konden met Bram meerijden naar Winterswijk. Bram is er trots op 

om boer te zijn, en dat is duidelijk te zien. Hij heeft niet alleen een rode 



pochet maar een hele boerenzakdoek om de nek en eenzelfde als vlagge-

tje op de bus! Dan is er genoeg gespreksstof voor dat ritje naar de Prons-

weide. 

We waren met zo’n 35 man, allemaal in stemmig zwart, met lange mou-

wen. Ik moest al zweten voor we begonnen waren. 

Toen Susanna er was konden we ons opstellen in 3 rijen. Joop, onze 

koormeester was er niet, maar die taak werd door de Martin Meijer met 

verve over genomen. Het inzingen hoefde niet lang te duren, Susanna 

hoorde kennelijk direct dat het wel goed was en dat we onze stemmen 

beter konden sparen voor het optreden. Nu weten we van vorige keren 

natuurlijk dat het geen ideale zaal is om in te zingen, een laag plafond, 

weinig ruimte, en daardoor klinkt het niet echt lekker. ‘Maar dan is het 

belangrijk…’, zo zei Susanna nog maar weer eens, ‘dat we goed articule-

ren en zacht, maar wel duidelijk zingen.’  

Volgens mij lukte dat goed. We hadden een uitgebreid programma met 7 

liederen voor de pauze en zelfs 8 na de pauze. Toen ik dat zag, dacht ik 

even: ‘Als dat maar niet te veel is voor dit publiek.’  

Maar de mensen bleven allemaal zitten en ze genoten! 

Dat is zo mooi om te zien wat een ontroering dat bij sommige mensen te-

weegbrengt. Mensen die verder haast niets meer kunnen, bij alles gehol-

pen moeten worden, maar als we zingen: ‘Nader mijn God tot U’, dan 

'stromen de tranen over de wangen! Dat lied: ‘Nader mijn God U’, was 

speciaal op verzoek van ons oude koorlid Henk Neerhof, die nu in de 

Pronsweide verblijft en samen met z’n vrouw genoot van dit optreden. 

Het waren verder de voor ons inmiddels bekende liederen, zoals: ‘Er is 

een God die hoort’, ‘Geef aan de wereldvrede’, ‘Kum Ba Yah’, ‘Be still 

my soul’, vóór de pauze, en de meezingliederen: ‘Als de lente komt’ en 

’De Klok van Arnemuiden’. 

Zulke meezingers herkennen de mensen direct en er zijn er die dan ook 

hun stem laten horen. 

Na de pauze begonnen we met: ‘Welk een vriend is onze Jezus’ en dan 

zie je direct herkenning in de zaal. Bij ‘Jacobs ladder’ kregen we echt 

applaus, daar worden mensen vrolijk van. Maar ook ‘Het Slavenkoor’ 

met een prachtig voorspel van Yvonne viel duidelijk in de smaak. 

In het programma stond voor de pauze ‘Gedicht?’ met een vraagteken. 

Toen Piet Langstraat dat zag heeft hij met Martin overlegd of hij dat 

mocht invullen. Piet vertelde waarom het gedicht van Jan Campert: ‘Het 

Lied der achttien dooden’, zoveel indruk op hem maakte. Eén van die 

achttien was een oom van hem. Ik denk niet dat iedereen het hele gedicht 

goed heeft kunnen horen, want daarvoor moet je de microfoon goed on-

der je mond houden, maar indruk maakte het wel. Eigenlijk hadden we 

daarna mooi kunnen zingen: ‘Be still my soul’. 

Maar ja, als je alles van tevoren weet… 

Vanmorgen las ik in de krant dat in de nacht van zondag op maandag 4 

juli de schrijver Remco Campert is overleden, de zoon van de dichter Jan 

Campert. 
 



Al met al een mooi optreden met dankbare hoorders en een directrice die 

ons graag nog weer eens uitnodigt. Weer doen, zou ik zeggen, al heeft 

het  heel wat zweetdruppels gekost. (foto’s staan op de site) 
 

Namens de communicatiecommissie, 

Arnold Rots 
 

Lief en Leed 
 

Vanmorgen, zaterdag 6 augustus, kreeg ik een belletje van Joop Bussink, 

onze Lief en Leed man. Of ik wilde meedelen in Nieuwsflits, dat Her-

man Wisselink niet thuis is, maar in de Pronsweide is opgenomen. Joop 

heeft hem daar ‘s morgens bezocht.  

Omdat wij, Tiny en ik, ‘s middags toch nog naar Winterswijk moesten, 

zijn we iets eerder weggegaan en hebben we Herman ook opgezocht. 

Herman vertelde, dat de operatie goed was gegaan, maar dat het thuis 

niet ging. Dat beaamde zijn nicht Ineke Wisselink. Zij was daar ook op 

bezoek. Herman heeft er hééééél veel moeite mee, dat hij op Pronsweide 

is en was op enkele momenten erg emotioneel. Hij kon niet tegen die 

stilte.  

Jan Droppers was ook bij hem op bezoek en die had hem al meegenomen 

naar het restaurant om wat te drinken.  

Als je nu denkt: Ik wil iets doen voor Herman, zoek hem eens op of stuur 

een kaartje. Hij waardeert het enorm. Zijn adres: Herman Wisselink p/a 

Pronsweide kamer 43, Morgenzonweg 29, 7101BH Winterswijk. 
 

Gerrit Oosterink 

Felicitaties 
 

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

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman  

Wisselink 
 

In de maand september zijn jarig: Jan Bongen, Joop Bussink,  

Wim Geurink, Dick Winkelhorst.  
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

Communicatie Commissie  
 

De mannen van de Communicatie Commissie wensen alle lezers een 

fijne vakantie toe.  

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 


