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

Nieuwsbrief najaar 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? Op 1 juni hebben we het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout
uitgevoerd in de Lambertikerk. Vanaf januari oefenden er projectleden mee. De begeleiding was
orgel, piano, viool, trompet en fluit. Een prachtig muziekstuk, dat we twee keer hebben uitgevoerd,
ook op 11 juli in de Catharinakerk
Op 15 juni zongen we in Lienden, een tegen-uitnodiging van het jongerenkoor Hadarah. Helaas was
de opkomst van de leden niet hoog.
Na onze vakantie zijn we direct gaan repeteren voor het concert van Jafet, dit werd op 27 september
gehouden. Dit was tevens de cd presentatie van “Zijn Liefde”, mooi gemaakt onder leiding van Lukas
Ebbers. Wij zongen daar onder andere Psalm 42 van Leander van der Steen. Geweldig mooi om dit
met hele goede musici uit te voeren.
Wat gaan we doen? Er komen drie kerstconcerten aan: op 14 december in de Kruisbergkerk samen
met mannenkoor Jubilate Deo en orkest Sjamacha. Op 19 december in de Catharinakerk, in
samenwerking met de evangelisatiecommissie van de Ger.Gem en op 21 december in de
Walburgiskerk, de Volkskerstzang. Voor alles geldt D.V.
Meer informatie, aanvangstijden en dergelijke vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl

Verdriet
Op 27 oktober overleed ons oud-lid Dries Wiltink. Hij was al enkele jaren ziek. Hij heeft lang bij ons
koor gezongen, van 1964 tot 2016. Helaas moest hij toen stoppen, zijn vrouw Gerrie ging vanaf toen
alleen naar het koor. We wensen haar heel veel sterkte toe.

Jubilarissen
In juni hebben we 2 jubilarissen in het zonnetje
gezet. Mevrouw Willy Wiltink en Maarten Ebbers
zijn al 25 jaar lid. Mevrouw Wiltink hield nog een
kleine toespraak waarin ze leuke anekdotes
memoreerde. En ze gaf een inkijkje van de autorit
Vorden-Doetinchem met dirigent en enkele leden
Gezien haar leeftijd heeft ze besloten om te
stoppen met zingen bij Halleluja, jammer maar
begrijpelijk.

Wist je dat…

* we een zangpedagoog op bezoek hebben gehad
* Maartje Waanders ons veel geleerd heeft over ademhaling, stemgebruik, enzovoort
* we het nu nog in de praktijk moeten brengen…
* we dit jaar weer gestart zijn met een barbecue
* we hiervan een traditie willen maken
* de cd “Zijn Liefde” te koop is voor € 15,-. Dit kan via lukasebbers.nl of Jafet.nl

Zangvereniging Halleluja wordt naast particuliere donateurs ook gesponsord. door onder meer de volgende bedrijven:
ABU Uitgeverij/Media Service BV
♦
BDH Houtbewerking
♦ Bakkerij Leo Ebbers ♦ T. Bulten Bouwmaterieel
Bouman vloerservice ♦ Bosman ♦ Buwegs Installatie BV ♦ Cifrax ♦Hoveniersbedrijf Ebbers ♦ Hunland ♦ Paul Bos Groen
R. Ordelman Timmerwerken ♦ Rijwielhandel Frazer ♦ Speelmaatje ♦ Veenhuis Machinaal ♦ De Verhelpers

