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

Nieuwsbrief

zomer 2019

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? December is altijd een drukke maand voor ons koor. We hebben drie keer
opgetreden. Op 15 december organiseerde het orkest Sjamacha een concert in het kerkgebouw van
de Ger.Gem. Wij leverden hier ook een bijdrage aan. We zongen onder andere twee stukken die door
hen werden begeleid. Op donderdag 20 december traden we op in de Catharinakerk. Deze avond
was de organisatie in handen van de evangelisatiecommissie. Op zaterdag 22 december zongen we in
de Walburgiskerk in Zutphen. Lukas Ebbers, trompet en Erik Bakker, orgel werkten ook weer mee aan
de Volkskerstzang. De opkomst was goed op deze avonden, het was mooi om de geboorte van
Christus muzikaal te vertolken.
Wat gaan we doen? D.V. 1 juni 2019 gaan we het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout
uitvoeren in de Lambertikerk. Vanaf januari oefenden er projectleden mee. De koorpartij is niet
moeilijk en voor iedereen nieuw. Een ideaal moment om mee te gaan doen. En wie weet blijven er
een aantal “hangen”. De begeleiding bestaat uit orgel, piano, viool, trompet en fluit.
Op 15 juni hopen we te gaan zingen in Lienden, een tegen-uitnodiging van het jongerenkoor
Hadarah.
Op 11 juli sluiten we het seizoen af met een concert in de Catharinakerk te Doetinchem. Daar voeren
we nogmaals “Schepping” uit.
Meer informatie, aanvangstijden en dergelijke vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl

Verdriet
Na de kerstvakantie startten we in januari weer met onze repetities. Ons trouwe lid mevrouw
Christien Ebbers is dan al enkele maanden ernstig ziek. Ze wilde nog graag een keer naar het koor om
afscheid te nemen. Helaas kon dit niet meer. Op donderdag 10 januari hebben we haar via de
kerktelefoon 2 liederen toegezongen. Dit heeft ze erg gewaardeerd. We kregen enkele dagen later
het bericht dat ze was overleden. Voor de kinderen een groot gemis. Maar ook op het koor laat ze
een lege plaats na. Maar liefst 68 jaar was ze lid.

Muziekspreuk
“Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden, maar waarover ook niet gezwegen
kan worden.”
Victor Hugo

Zingen in Den Ooiman
Op 27 januari hebben we met een twintigtal leden gezongen in het verpleeghuis “Den Ooiman”.
Iedere zondagmorgen is er een dienst en deze keer werd die door de evangelisatiecommisie samen
met de Internationale Dienst verzorgd. Bert Ebbers hield een meditatie over Psalm 23. We zongen
een aantal bijpassende liederen. De pianobegeleiding werd gedaan door Marieke Wiltink en Emma
Hanskamp.
Er waren heel wat bezoekers en het was een mooie ervaring om voor hen te zingen.

Ledenvergadering
In februari hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Onze voorzitter was aftredend en wilde
stoppen. Helaas hebben we nog geen kandidaten gevonden. Gelukkig wilde Gerard nog een jaar
doorgaan. In het najaar gaan we opnieuw op zoek, we hopen dat het dan wel gaat lukken.

Wist je dat…
* het bestuur zich gebogen heeft over de AVG
* dat dit staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming
* bijna alle leden keurig de overeenkomst hebben ondertekend en ingeleverd
* we nu bijna AVG-proof zijn…
* de kledingcommissie heel wat speurwerk op internet gedaan heeft om een geschikte corsage en
bijpassende stropdas te vinden
* dit gelukt is, we zijn blij met de frisse nieuwe kleur blauw
*we altijd op zoek zijn naar nieuwe leden, vooral bassen
* we in september een zangpedagoog op bezoek krijgen
*alle leden muziek mogen aandragen bij de muziekcommissie
*Magdaleen zo hard gestudeerd heeft dat ze last heeft van een overbelaste schouder ☹
*de muziekcommissie uren in het archief bezig is geweest om.op te ruimen, op te schonen en alles up
to date te maken
*dit ook erg gezellige uurtjes waren en dat ze de oudste liederen met bijzondere teksten hebben
gevonden
*Rieke ook nog heeft meegeholpen, ondanks dat ze na 12 jaar uit de muziekcommissie is gegaan
* haar vervanger Annemarie is
* Annemarie haar vriendin die violist is voor de begeleiding heeft gestrikt
*de violiste helemaal uit IJsselmuiden of Leeuwarden moet komen

Zangvereniging Halleluja wordt naast particuliere donateurs ook gesponsord. door onder meer de volgende bedrijven:
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