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

Nieuwsbrief

december 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? Op 2 juni hebben we ons concert gehad in de Lambertikerk te Zelhem. We
hadden het jongerenkoor Hadarah uitgenodigd en samen hebben we er een mooie avond van
gemaakt. Hadarah, jongerenkoor uit Kesteren, staat onder leiding van Wim de Graaf. Hij begeleidde
ook op piano, de organist heet Jan Peter Teeuw.
Wij hadden weer prima begeleiding op het orgel van Joline Stockhorst en op piano van Magdaleen
Ebbers. Voor het lied “Denk aan mij” had de dirigent een begeleiding voor viool geschreven, die
prachtig werd uitgevoerd door Linda Bulten. Zij verzorgde samen met Wessel Wassink (piano) ook
nog een muzikaal intermezzo.
Wat gaan we doen? Deze maand hopen we D.V. drie keer te zingen. Op 15 december organiseert het
orkest Sjamacha een concert in het kerkgebouw van de Ger.Gem. Wij leveren hier ook een bijdrage
aan. We zingen onder andere twee stukken die door hen worden begeleid. Op donderdag 20
december treden we op in de Catharinakerk. Deze avond is de organisatie in handen van de
evangelisatiecommissie. Op zaterdag 22 december gaan we voor de derde keer zingen in de
Walburgiskerk in Zutphen. We zingen daar deels weer andere liederen. Lukas Ebbers, trompet en Erik
Bakker, orgel werken ook weer mee. We hopen op muzikale avonden met een goede opkomst, om
zo samen stil te staan bij het aanstaande kerstfeest.
En vast over volgend jaar: op D.V. 1 juni 2019 gaan we het oratorium “Schepping” van Johan
Bredewout uitvoeren in de Lambertikerk. Projectleden kunnen vanaf januari meerepeteren.
Meer informatie, aanvangstijden en dergelijke vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl

Ger.Gem. Doetinchem

Catharinakerk Doetinchem

Walburgiskerk Zutphen

Einde en start van het seizoen
Onze laatste repetitie voor de vakantie was op 21 juni. Om het jaar lekker af te sluiten hadden we
Janice Ebbers met haar ijskar laten komen. Zo konden we in de pauze genieten van een bolletje
boerenijs.
Na een welverdiende vakantie zijn we weer gestart op 30 augustus. Het nieuwe seizoen zijn we
gestart met een barbecue voor de koorleden. Het was een gezellige en leuke manier om zo samen te
beginnen. De voorzitter Gerard heeft samen met zijn vrouw Joke de organisatie gedaan, waarvoor
nogmaals dank. De week daarop begon het serieuze werk, hard oefenen voor de drie concerten in
december. Er zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen, daar zijn we blij mee.

Organisatie
Het bestuur vergadert regelmatig om alle zaken van het koor goed te organiseren. Zo hadden we dit
jaar 3 bestuursvergaderingen. Tussendoor wordt er nog heel wat afgemaild en geappt. Ook de
muziekcommissie verzet heel wat werk achter de schermen. In deze commissie zitten: Helmer
Ebbers, Rieke Schreuder, Gerrie van de Vliert en Bettina Wiltink. Behalve deze commissie hebben we
nog een kledingcommissie, bestaande uit Paula Ebbers en Marita Sloetjes. Daar gaan we binnenkort
ook van horen…

Wist je dat…
* er een mannenkoortje is gevormd om met Kerst twee stukken uit te voeren
* de tenoren en bassen in de maand november iedere donderdag extra hebben geoefend van half 8 tot
kwart over 8
* de Walburgiskerk afgelopen jaar is verbouwd
* wij vooral blij zijn met de aangelegde verwarming
* de muziekcommissie zelfs in de vakantie heeft vergaderd
* we daardoor het jaar konden starten met een goede planning
* er toch altijd koren zijn, die nog verder vooruit kijken
* we ontvingen namelijk al een mail in februari 2018 die betrekking heeft op december 2019
* en dit koor heeft zelfs een commissie uitvoeringen…


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

