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

 Nieuwsbrief                                                         Najaar 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? info@halleluja-doetinchem.nl  Marieke Wiltink 

 

Agenda (activiteiten en concerten) 

Wat hebben we gedaan? We hebben in mei twee keer opgetreden samen met het jongerenkoor 
Hosanna in Kampen. We voerden twee keer hetzelfde programma uit, eerst in Zelhem en daarna in 
Kampen. Het waren mooie avonden, mooi ook om een samen met een jongerenkoor op te treden. 
Be strong in te Lord hebben we samen gezongen.  

Wat korter geleden, 5 november, waren we te gast bij het orkest Sjamacha. Zij hielden een concert in 
de Lambertikerk te Zelhem. Daar hebben we psalm 42 van Mendelssohn gezongen en God so loved 
the world van Stainer. Het was genieten, zingen in deze fijne kerk en luisteren naar het orkest dat 
enorm gegroeid is in de afgelopen tijd. Hoogtepunt was het stuk dat Roeland de Reuver speciaal voor 
het orkest had geschreven, Sjamacha, waarvan allen het slotlied meezongen: Vreugde, vreugde, 
louter vreugde. 

Wat gaan we doen? In december gaan we 3 keer optreden. Op D.V. 17 december in de 
Walburgiskerk in Zutphen, we werken mee aan de Volkskerstzangavond. Donderdag 22 december 
gaan we zingen in de Catharinakerk in Doetinchem. Deze avond wordt georganiseerd door de 
evangelisatiecommissie van de Ger.Gem. te Doetinchem. Vrijdag 23 december gaan we zingen in de 
Ger.Gem. te Doetinchem, dan zingen we het oratorium van J. Bredewout “Een nieuw begin”. 
Hiervoor zijn we al vanaf september aan het oefenen, samen met 10 projectkoorleden die 

enthousiast meedoen bij de repetities. 

Website                                                                                                                                                              

We hebben sinds november 2016 een eigen website. We waren “slecht te vinden” voor 

concertbezoekers en andere belangstellenden. Wilbert Ebbers heeft er iets moois van gemaakt. 

Bekijk het resultaat op www.halleluja-doetinchem.nl  We zijn Wilbert dankbaar voor het werk dat hij 

hierin heeft gestoken. En ook nog eens geheel kosteloos! 

Leden            

Uitje Het jaarlijkse uitje werd georganiseerd door Gerrit Ordelman en Anton Ebbers. We zijn 
naar een mooie locatie in Aalten geweest, waar we uitkeken op de vleeskoeien van de boer. 
Hij kon er ook mooi over vertellen. Helaas regende het zo hard dat de wandeling niet door 
kon gaan. We kregen aan het eind van de avond een heerlijk broodje vlees. 

 

 

mailto:info@halleluja-doetinchem.nl
http://www.halleluja-doetinchem.nl/


Jubilarissen 

    

 

Muziekspreuk 

 “Muziek geeft een ziel aan het universum, vleugels aan de wind, vlucht aan de verbeelding 
en leven aan alles”                                                                                                           Plato 



  

Wist je dat…      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* alle leden twee keer per jaar corvee moeten doen: dit houdt in klaarzetten, koffie inschenken enzovoort 

* diegene als dank een slotlied op mogen geven. 

 * dat het regelmatig gebeurd dat iemand het vergeet. Ook Anke Ebbers dit overkwam. Maar dat het de eerste 
keer was dat dit haar gebeurde. 

* we haar willen bedanken voor de circa 50 andere keren dat ze er wel aan gedacht heeft!  

* er vanaf september zo’n 10 projectkoorleden meezingen in ons koor. 

* we hopen dat ze het zo naar hun zin hebben dat zij in januari doorgaan als vast lid 

*dat we nog steeds zegels van de Jumbo sparen 

    

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 

In juni hebben we 4 jubilarissen in het 

zonnetje gezet. Mevrouw Gerda 

Bulten (links op de foto) is maar liefst 

60 jaar lid van ons koor. Verder ziet u 

de heer Eddy Ebbers, Paula Ebbers en 

Aart Ebbers die  hun 25-jarig jubileum 

vierden.  


