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

 Nieuwsbrief                                                        Zomer 2017 

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 december 3 keer opgetreden. Op 17 december in de 
Walburgiskerk in Zutphen, deze Volkskerstzang  werd door verschillende kerken in Zutphen 
georganiseerd. Het was geweldig om in deze mooie kerk te zingen. 
Op 22 december zongen we in de Catharinakerk in Doetinchem en een dag later in de kerk van de 
Ger.Gem. We voerden het oratorium “Een nieuw begin” van J. Bredewout. Het was een drukke tijd, 
maar we hebben dit positief ervaren. Mooi om als koor het kerstevangelie te bezingen. 

Wat gaan we doen? Op dit moment zijn we druk aan het repeteren voor ons Psalmenconcert. Dit is 
op D.V. 17 juni in de Lambertikerk te Zelhem. De psalmen zijn rijk van inhoud en door de eeuwen 
heen op muziek gezet in allerlei variaties. Wij laten hier iets van horen, bijvoorbeeld psalm 42 
gecomponeerd door Mendelssohn, maar ook het stuk Sicut Cervus van Palestrina die op deze zelfde 
psalm is gebaseerd. Van componisten van deze tijd, Leander van der Steen en  Johan Bredewout, 
laten we ook wat horen. Het is een gevarieerde avond, waaraan Sjamacha ook meewerkt. 

In september houdt de Ger.Gem. haar plaatselijke zendingsdag, hier zullen we een muzikale bijdrage 
leveren. 

Op D.V. 7 oktober is er een concert ten bate van Jafet, Lukas Ebbers is hiervan de organisator. Ons 
zangkoor treedt deze avond ook op.  

Meer informatie vindt u op onze website: www.halleluja-doetinchem.nl  

 

Leden            

Ledenvergadering: Op 23 februari hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Er was 
bestuursverkiezing, de secretaresse werd herkozen. De voorzitter leidde de vergadering op 
een vlotte manier. De leden kunnen hun zegje doen in de rondvraag en daar wordt zo goed 
mogelijk op gereageerd. 

 

Muziekspreuk 

Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten - Gustav Mahler 

mailto:info@halleluja-doetinchem.nl


 

Jubilarissen 

      

    



  

Wist je dat…                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* we dit jaar weer uitgenodigd zijn voor de volkskerstzang in Zutphen 

* dat we hier graag gehoor aan geven, het zingen daar was geweldig om te doen, al zullen enkele leden zich  
wat warmer kleden… 

* dat we op dit moment ook oefenen met een mannenkoor, op 17 juni is het resultaat te horen 

* we meedoen met verschillende spaaracties: 

* Jumbo Hollak in Zelhem, dit loopt steeds door en levert een mooie bijdrage aan onze kas 

* we hebben ook meegedaan aan de spaaractie van AH Overstegen, dit leverde ons  52 euro op 

* en de clubkas actie van de Rabobank was dit jaar goed voor € 265,66! 

                                                 

   

* …  en we zijn blij met al onze vaste donateurs en sponsors! 

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. Meneer Albert Ebbers 

was maar liefst 60 jaar lid. Gerrie Wiltink 

50 jaar en Diny Rijneveld en Wilbert 

Ebbers allebei 25 jaar. 

Op 1 juni hadden we na de pauze een 

gezellig samenzijn, er was koffie met 

gebak, waarna de voorzitter hen 

toesprak. Nadat iedereen hen had 

gefeliciteerd, gingen we in de kerk nog 

zingen.  

We sloten af met “the Lord Bless you”. 


