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

Nieuwsbrief

zomer 2018

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? In december hebben we maar liefst drie keer gezongen. In Zutphen op de
volkskerstzang, daarna in de Catharinakerk en we sloten af met een avond in onze eigen kerk. Deze
avond was georganiseerd door Frans Evers, Dingena Kiezebrink en Annemarie Kisteman. Tussen door
was er ook nog een repetitieavond. Al met al een volle week, maar wel met avonden met
verschillende invulling. Mooi om de kerstboodschap zo al zingend door te geven.
We hebben op 10 maart gezongen op het Samenzanguur in Zelhem. Onze bijdrage bestond uit Lord I
stretch my hands, Introïtus en Hoor Israël de Heere.
Wat gaan we doen? Ons eerstvolgende concert is op 2 juni in de Lambertikerk te Zelhem. Altijd een
fijne kerk om te zingen. Dit jaar hebben we het jongerenkoor Hadarah uitgenodigd. Samen hopen we
er een mooie afwisselende avond van te maken.
Na de zomervakantie gaan we weer oefenen voor de drie kerstconcerten die gepland staan.
Meer informatie, aanvangstijden en dergelijke vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl

Verdriet
Het jaar 2018 was nog maar enkele weken oud, toen we werden opgeschrikt door het bericht dat ons
lid E. Ebbers plotseling was overleden. Vele jaren bezocht hij samen met zijn vrouw ons koor en we
missen hem erg. De donderdag voor zijn overlijden op zijn 83e verjaardag was hij nog op de
repetitieavond. Hij laat een lege plaats na op ons koor, maar vooral in het leven van zijn vrouw en
kinderen.

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 8 maart. Marjanne Bulten heeft het bestuur na
een periode van 12 jaar verlaten. Zij werd bedankt voor het vele werk dat ze heeft verzet, met name
in de muziekcommissie. In haar plaats is gekozen Bettina Wiltink. Heel fijn dat ze dit wil doen. De
vergadering verliep vlot, we hadden zelfs nog tijd om te repeteren voor ons optreden op 10 maart.

Jubileum Wilbert Berendsen
Onze dirigent staat al weer 12½ jaar voor ons koor. Reden om hem eens in het zonnetje te zetten.
We hebben een gezellige avond gehad op 22 februari. Daarbij waren ook het gezin van Wilbert en
zijn ouders uitgenodigd. Eerst hebben we samen gegeten. Onderwijl werd hij toegesproken en
toegezongen op de wijs van to Stop the train. Daarna was er een muzikaal uur in de kerk. Mirjam
Berendsen speelde op het orgel. Lukas en Erik hadden een bijdrage, een aantal koorleden vormden
een dubbelkwartet en Sjamacha liet een aantal stukken horen. We kijken terug op een mooie avond
met veel muziek en gezelligheid. De dirigent was verrast en bedankte het koor. Graag gedaan, op
naar het volgende jubileum!


Wist je dat…
* we op zoek zijn naar nieuwe leden
* we vooral wel een paar bassen er bij kunnen gebruiken
* Joline Stockhorst onze vaste organiste nog meer talenten
heeft behalve orgelspelen

* ze heerlijke ‘dirigentengebakjes’ gemaakt heeft voor het
jubileumfeest van onze dirigent



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

