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OVERLIJDEN TINE ADEMA – STELPSTRA 

Zoals Kees Procee ons maandagavond al meedeelde is de vrouw van Oege Adema  vrijdag 19 januari 

overleden. Vanaf deze plaats wensen we Oege sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen en te 

verwerken. In de TC Tubantia van 23 januari vind je de overlijdensadvertentie. Voor degenen die deze krant 

niet lezen deel ik mee dat de uitvaartdienst plaatsvindt op vrijdag 26 januari om 12.00 uur in de 

Gereformeerde Kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren. De begrafenis is op zaterdag 27 januari 

in Gouda. 

 

EXAMEN FRAUKE 

Op zaterdag, 27 januari a.s., moet Frauke een bepaald examen doen. Daarvoor heeft ze zangers nodig. 

Het is om 17.00 uur in de Kapel en het duurt ongeveer 45 minuten. Dus als je enigszins kunt kom dan even 

opdraven. Gewoon in je burger kloffie, dus geen koorkostuum. Jouw partner is ook welkom. 

 

ZINGEN IN HET ZGT (TWENTEBORG) ALMELO. 

Op zondag, 25 februari a.s., werken we mee aan de RK-dienst in het Twenteborg. Voorganger pastor        

B. Pigge. Probeer ook hier zoveel als mogelijk aanwezig te zijn De dienst begint om 10.30 uur maar graag om 

uiterlijk 09.45 uur aanwezig om nog even in te zingen. We treden op in ons koorkostuum met paarse 

vlinderdas en paarse pochet en zo mogelijk paarse manchetknopen. 

We zingen de volgende liederen: 

1. Steel Away   nr. 499                   

2. Licht dat ons aanstoot  nr. 323 Alleen eerste couplet 

3. Gebed (Bortnianski)  nr. 186 

4. Mijn Herder is de Here God nr. 352 

5. Veni Jesu   nr.   78 

6. Houd mij in leven  nr. 235 

7. Heilig ist der Herr  nr. 217 

8. O, Heer die onze Vader zijt nr. 394 

9. Attende Domine  nr.   42 De eerste 3 verzen 

10. Heer, ik hoor van rijke zegen  nr. 215 

Graag de nummers op deze volgorde de volgende week in je concertmap. Ook je repetitiemap meenemen ! 

 

JAARVERGADERING 

Onze jaarlijkse ledenvergadering houden we op maandagavond, 23 april. Graag al vastleggen in je agenda. 

 

RECENTE LEDENLIJST. 

Een bijgewerkte ledenlijst per 1 februari 2018 vind je, zoals gebruikelijk, op onze website onder het kopje 

“Voor leden”. 
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FOTO WEBSITE 

De foto van ons koor (bij de vijver voor het gemeentehuis) die je ziet wanneer je onze website opent is niet 

meer actueel. Er staan leden op die overleden of vertrokken zijn. De pers gebruikt deze foto vaak wanneer 

er een stuk over ons koor wordt opgenomen. Daarom heeft het bestuur besloten op dezelfde plek en in 

dezelfde outfit (dus met gilet) een nieuwe foto te maken. Als tijdstip is gekozen voor zaterdag 24 februari 

a.s., om 12.00 uur. Graag allemaal aanwezig. 

 

AGENDA 2018 

Noteer de volgende activiteiten in je agenda. 

24 februari      Foto bij gemeentehuis 

25 februari      Ziekenhuis Twenteborg 

21 april, Voorjaarsconcert 

23 april, Jaarvergadering  

4 mei,             Dodenherdenking 

16 december, Kerstconcert 

Wellicht werken we in november mee aan een concert van het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen..  

Er komen ongetwijfeld nog wel één of twee optredens bij. Denk bijv. aan de WIEZO in juli. 

Ook bovenstaande data treffen jullie, naast deze nieuwsbrief, uiteraard aan op onze website. 

 

DONATEURS 

Onze lijst van donateurs kan zo langzamerhand wel weer nieuwe namen gebruiken. Als we nu eens afspreken 

dat iedereen probeert in 2018 één nieuwe donateur ad € 15,-- per jaar (inclusief één vrijkaart bij een 

concert) te werven dan kunnen we weer tegen een stootje. 

 

LEDEN 

De aanhoudende terugloop van ons ledental vraagt om actie, Het bestuur is druk doende een activiteit te 

ontwikkelen die ons een aantal nieuwe leden moet bezorgen. 

Aan jullie het verzoek om nog eens goed om je heen te kijken in vrienden- en kennissenkring. Wellicht loopt 

er toch nog één tussen die over te halen is om lid van ons koor te worden. 

Laten we ons stinkende best doen dit jaar het afnemende ledenaantal om te buigen. 

 

 

Namens het bestuur,  

een hartelijke groet van Henk Lubberding 


