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

Nieuwsbrief

Voorjaar 2016

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? m.wiltink@hotmail.com Marieke Wiltink

Agenda (activiteiten en concerten)
Wat hebben we gedaan? In december hebben we twee keer opgetreden. Op 17 december
hebben we gezongen in de Catharinakerk, dit was een evangelisatieavond. Het is een mooie
kerk om in te zingen, we stonden onder het orgel op een podium. Op 19 december zongen
we in het kerkgebouw aan de Bezelhorstweg, waar we ook altijd repeteren. Deze avond was
georganiseerd door Anke Ebbers, Paula Ebbers en Rieke Schreuder. Zij hadden een mooi
programma in elkaar gezet. Aan deze avond werkten ook mee, Sjamacha en het
koperensemble Lorem Musica.
Op 16 januari hadden we al weer een concert in de Petrakerk te Ede. Het gemeentekoor
Sela, onder leiding van Paul Baan, had ons uitgenodigd om samen met hen een zangavond te
verzorgen met als thema nieuwjaar. We zongen daar stukken die we al goed kenden, omdat
we niet veel tijd hadden om ons voor te bereiden. Onder andere Psalm 62 (mijn ziel is stil) en
Singet dem Herrn ein neues Lied van Pachelbel hebben we laten horen.
Wat gaan we doen? We zijn aan het repeteren voor 2 concerten die we gaan uitvoeren,
samen met het jongerenkoor Hosanna uit Kampen. We zingen op 7 mei in Zelhem,
Lambertikerk en op 14 mei voeren we hetzelfde programma uit in Kampen, in de
Burgwalkerk. Het orkest Sjamacha begeleidt ons bij een aantal stukken. Het Halleluja van
Händel zullen we zingen met orgel (Joline Stockhorst) en trompet (Lukas Ebbers).

Leden
Ledenvergadering. Op 3 maart hielden we onze ledenvergadering. Er was bestuursverkiezing
voor een vicevoorzitter. Gerrit Ordelman was herkiesbaar en is herkozen. De avond verliep
bijzonder vlot onder leiding van onze voorzitter Gerard Wiltink. We waren voor 22.00 uur
klaar met vergaderen! In de rondvraag kwamen er nog diverse op- en aanmerkingen naar

voren. Het bestuur is blij met betrokken leden, die meedenken over het verbeteren van ons
koor.
Diverse activiteiten die er nog aan komen zijn:
-

16 juni Op deze avond zetten we 4 jubilarissen in het zonnetje
30 juni Jaarlijks uitje

Bestuur en commissies, even ter opfrissing wie daar in zitten:
-

Bestuur: Marjanne Bulten, Marleen Massink, Gerrit Ordelman, Gerard Wiltink en
Marieke Wiltink
Muziekcommissie: Marjanne Bulten, Anton Ebbers, Rieke Schreuder en Gerrie van de
Vliert
Kledingcommissie: Paula Ebbers en Gerrie van de Vliert
Koormeester: Gerrit Ordelman

Muziekspreuk
Als 60 mensen tegelijk praten heb je een kakafonie, als 60 mensen tegelijk zingen heb je een koor.






Wist je dat…







We dit jaar voor het eerst meedoen met de Raboclubkascampagne?
Het nu nog niet duidelijk is wat dit op gaat leveren?
Op de ledenvergadering worden er in de rondvraag vaak dezelfde vragen gesteld als andere
jaren…
Dit ook de schuld is van het bestuur, ze nemen de vraag mee en komen er dan niet meer op
terug…..
Onze koffiedame, Gerda Bulten, na al die jaren wil stoppen.
Op de ledenvergadering werd er een opvolger gevraagd. Hanneke Ebbers bood zich spontaan
aan!
We in september willen starten met een projectkoor voor het kerstconcert.
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