Zangvereniging Halleluja
Halleluja! Zingt de HEERE een nieuw lied (Psalm 149 : 1a)

Nieuwsbrief

Dec. 2017

Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave voor donateurs en leden van zangvereniging Halleluja uit
Doetinchem. Het bevat de agenda, nieuws en wetenswaardigheden van dit zangkoor. Wij wensen u veel
leesplezier. Opmerkingen? info@halleluja-doetinchem.nl Marieke Wiltink

Agenda (activiteiten en concerten)
Wat hebben we gedaan? Op 17 juni hebben we in de Lambertikerk te Zelhem gezongen. Dit
psalmenconcert is goed verlopen. Het was een gevarieerde avond, waarbij het orkest Sjamacha ook
een mooie bijdrage had. In september hield de Ger.Gem. haar plaatselijke zendingsdag, hier hebben
we een aantal liederen laten horen. Op D.V. 7 oktober hebben we meegewerkt aan een concert ten
bate van Jafet, Lukas Ebbers was hiervan de organisator. Hij heeft daar ook zijn nieuwe cd
gepresenteerd: THE TRUMPET VOICE. De opbrengst is voor stichting Jafet. (kijk voor meer info op
www.jafet.nl)
Wat gaan we doen? We gaan in december drie keer optreden, b.l.e.w. Op 16 december in de
Walburgiskerk in Zutphen, deze Volkskerstzang wordt door verschillende kerken in Zutphen
georganiseerd. Dit is de tweede keer dat we hier aan meewerken. Vorig jaar was het een geweldige
ervaring.
Op 20 december zingen we in de Catharinakerk in Doetinchem. We gaan daar het oratorium “Een
nieuw begin” van J. Bredewout uitvoeren. Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gezongen, het is
mooi om het opnieuw te kunnen laten horen. Op 23 december is er een kerstzangavond in de kerk
van de Ger.Gem. Deze avond wordt door 3 leden van het koor georganiseerd.
Meer informatie, aanvangstijden en dergelijke vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl

Leden
Na de zomervakantie zijn we gestart met een aantal nieuwe leden, daar zijn we blij mee. Het is wel
even doorzetten als je nog niet eerder in een koor gezongen hebt, want alles is nieuw.
We proberen hen zo goed mogelijk op te vangen en wegwijs te maken in de noten.

Muziekspreuk
If Music be the food of love, play on.

William Shakespeare

Fotograaf
Voor en tijdens ons Psalmenconcert heeft Mirjam Ordelman ons op de foto gezet.
Er is een statiefoto gemaakt en ook foto’s tijdens het concert. Ze zijn heel mooi geworden, bedankt
mevrouw Wispeltuut! (en ja, het is een hulphond, Kiki, een heel lief beest)







Wist je dat…
* we op dit moment 68 leden hebben
* we hier heel blij mee zijn, we groeien dus in tegenstelling tot andere koren
* we ook nog hebben gezongen op het feest van Wilbert en Marina die 25 jaar getrouwd waren, het
was leuk om mee te werken aan het muziekuur dat zij organiseerden in de Lambertikerk
* een van de alten haar baby’tje meeneemt in een draagzak
* het een heel lief kind is, dat zich amper laat horen
* dit ook niet anders kan, als je wordt toegezongen door zoveel mensen
* onze dirigent speciaal voor ons optreden in de Walburgiskerk een zetting heeft geschreven voor
Stille Nacht










Zangvereniging Halleluja wordt naast particuliere donateurs ook gesponsord door onder meer de volgende bedrijven:
ABU uitg. Mediaservice, Doetinchem * Paul Bos Groen * Installatiebedrijf R. van Baren * BDH * Installatiebedrijf Bosman Halle * Bouman
Vloerservice * T. Bulten Bouwmaterieel * Cifrax * Installatiebedrijf Buwegs, Doetinchem * Bakkerij Leo Ebbers, Hummelo * Schilder
Ebbers * Eres Boomverzorging * Hoveniersbedrijf Ebbers, Doetinchem * Rijwielhandel Frazer, Ulft * GSD Gravische Service, Doetinchem *
Hunland * R. Ordelman Timmerwerken * Speelmaatje * Veenhuis Machinaal Timmerwerk, Zelhem * De Verhelpers, Doetinchem

