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

Nieuwsbrief

Najaar 2015

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? Op 20 juni hebben we een zomerconcert gegeven in de
Lambertikerk in Zelhem. We hadden ook een gastkoor uitgenodigd, helaas hebben ze
afgezegd. Het is ons toch nog gelukt om het programma mooi in te vullen. We zongen twee
stukken met medewerking van het orkest Sjamacha: Psalm 130 (Licht in de duisternis) en
Ontwaakt. Beide muziek van Leander van der Steen. Verder zongen we onder andere psalm
42 van Mendelssohn. Erik Bakker, die de samenzang begeleidde, heeft ook een mooie
orgelimprovisatie laten horen.
Wat gaan we doen? In december gaan we 2 keer optreden. Op D.V. 17 december in de
Catharinakerk, deze avond wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Op
zaterdag 19 december gaan we zingen in onze eigen kerk. Deze avond wordt georganiseerd
door 3 leden. Zij hebben een mooi programma in elkaar gezet. Aan deze avond werken
verder nog mee: Het koperensemble Lorem Musica en orkest Sjamacha.

Leden
Uitje Het jaarlijkse uitje werd georganiseerd door Maarten en Winandi Ebbers, samen met
Diny Rijneveld. Op 27 juni heeft het koor de Achterhoekse sport, klootschieten, beoefend.
Sommigen gingen met een huifkar.
Bestuurlijk overleg met Sjamacha Het bestuur heeft in augustus een vergadering gehad met
het bestuur van Sjamacha. Dit was heel nuttig. We willen graag samenwerken, het is goed
om te weten hoe we dit kunnen verbeteren. Het is goed voor ons koor om te beseffen dat
de muziek van Leander van der Steen voor het koor eenvoudig is, maar voor Sjamacha heel
pittig. Om goed op elkaar ingespeeld te raken helpt het om eerder te beginnen met samen

oefenen: Sjamacha hoort dan de koorpartij(en) en kan de muziek daardoor beter begrijpen,
en het koor hoort de orkestpartijen, zodat zij daar aan kan wennen.
Lief en leed We proberen als koor met elkaar mee te leven in tijden van vreugde en
verdriet. We hebben stilgestaan bij het overlijden van Gert-Jan Averesch, de echtgenoot van
ons lid Janny. In verband daar mee is de repetitieavond van 24 september vervallen. Er zijn
ook zorgen bij leden wat betreft ziekte. Als iemand langere tijd niet kan komen, sturen we
een kaart en/of gaan we op bezoek.

Muziekspreuk
Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.
Aldous Huxley



Wist je dat…











onze koormeester Arno Stockhorst is gestopt.
wij hem willen bedanken voor alles wat hij voor het koor gedaan heeft.
Gerrit Ordelman voor hem heeft waargenomen en dit nu overneemt.
er onder de leden geen animo was voor deze functie.
dit ons verbaasde…
omdat een koormeester met 1 handbeweging 60 mensen kan laten opstaan.

onze dirigent te vroeg afsloeg bij Psalm 42 van Mendelssohn.
er zou nog een deel achteraan gezongen worden, maar de samenzang begon al.
Wilbert dit rechtzette door een toelichting te geven op dit stuk.
hij hierin uitlegde dat het beter is om het eerste en laatste deel niet direct achter elkaar te
zingen.






we alle spaarders van de Jumbozegels (Hollak) bedanken.
de teller op dit moment op 375 euro staat!
we ook blij zijn met losse zegels.


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

