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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 
 

OVERLIJDEN WOUT SMELT. 

Wout, die als steunlid, nog steeds nauw betrokken was bij ons koor, is op vrijdag 

27 mei thuis overleden. Op donderdag, 2 juni, om 11.30 uur is de rouwdienst in de 

Gereformeerde Kerk aan de Spoorstraat.  

Wij werken als koor mee aan deze dankdienst voor zijn leven. 

Wij zingen de volgende liederen: Bij het binnendragen het Sanctus (nr. 471) en 

na de overdenking Tebe Pojem (nr. 519). Graag op deze volgorde in je 

concertmap. Het kan zijn dat er de komende dagen nog iets wijzigt in de liturgie 

daarom vraag ik je om ook lied 078 (Veni Jesu) en lied 472 (een kort Sanctus) in 

jouw concertmap te steken. 

Jullie worden om 10.30 uur verwacht in het Ontmoetingscentrum bij de Geref. 

Kerk. We gaan dan eerst condoleren. Daarna terug naar het ontmoetingscentrum 

om de liederen nog even door te nemen en vervolgens gaan we naar de kerkzaal. 

Probeer zoveel als mogelijk te komen, zodat we met een stevige groep zangers 

aanwezig zijn. 

Opmerking: De liederen Veni Jesu (078), Sanctus (471) en Tebe Pojem (519) mag 

je na de dienst in jouw koormap doen en hoeven niet te worden ingeleverd. 

 

VAKANTIEPERIODE 

In afwijking van een eerder bericht deel ik jullie mee dat onze laatste 

repetitieavond niet op maandag 11 juli, maar op maandag 4 juli is. Dit i.v.m. het 

feit dat Frauke maandag 11 juli niet aanwezig kan zijn. De begindatum blijft 

staan op maandag 29 augustus. Het kan zijn dat we in september een extra 

repetitie-ochtend inlassen i.v.m. met ons koffieconcert op zondag 25 september 

De fietstocht en barbecue blijven ook gewoon op 16 juli staan. 

 

FOTOSESSIE. 

Het wordt hoognodig tijd dat onze foto op de website wordt vernieuwd. Er staan 

te veel mensen op die wegens overlijden of vertrek niet meer in ons midden zijn 

Die foto gebruiken we ook vaak bij perspublicaties. 

Op zaterdagmorgen 16 juli, om 10.00 uur, dus voor de fietstocht en barbecue zal 

Rob Nijhuis een paar nieuwe plaatjes schieten. 

Jullie horen nog waar we dat doen en welk kostuum we dan dragen. 

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur, Henk Lubberding 


