
Chr. Mannenkoor ‘Looft den Heere’ Vaassen 

             NIEUWSNOTEN 2023 - 3        

opgemaakt naar aanleiding van de bestuursvergadering van 13 maart 2023 

 

1. Mutaties ledenbestand 

Na zich enkele repetities te hebben georiënteerd is lid geworden : Gerard Johan. Hij woont in Vaassen. Hij zingt in 

de partij van de baritons. We zitten nu op een aantal van 90 leden. Het bestuur is blij met elk nieuw lid. Op naar 

de 100 ? Bij een koor als het onze is dat zeker niet onmogelijk.  

 

2. Agenda 

Datum Tijd Inhoud Plaats/kerk Opmerkingen 

01.04.2023 20.00 Passieconcert Vaassen, Dorpskerk Zie Informatiebrief 

2023-2  

30.04.2023   19.00 Medewerking DMB-dienst Apeldoorn 

Zingt 

Apeldoorn, Grote Kerk Informatie volgt 

04.05.2023  19.15 Medewerking Dodenherdenking Vaassen, Begraafplaats Informatie volgt 

06.05.2023  19.30 Zangavond met Groot Johannes de 

Heer Koor i.s.m. IMD Drachten 

Drachten, kerk Vrije Baptis- 

tengemeente Bethel 

Informatie volgt 

29.09.2023  n.n.b. Deelname aan Korendagen Epe Epe, Grote Kerk Onder voorbehoud 

acceptatie 

10.11.2023 20.00 Medewerking  aan Herdenkingsconcert 

Rouwcentrum Rouwenhorst 

Apeldoorn, Grote Kerk Informatie volgt 

21.12.2023 20.00 Kerstconcert Vaassen, Dorpskerk Informatie volgt 

23.12.2023 *) 14.30 Kerstconcert  Apeldoorn, Grote Kerk Informatie volgt 

04.01.2024 19.45 Nieuwjaarsbijeenkomst en huldiging 

jubilarissen 

Emst, De Hoeksteen Informatie volgt 

22.02.2024  19.45 Algemene ledenvergadering Vaassen, Kosterstraat  

23.03.2024  20.00 Passieconcert Vaassen, Dorpskerk Informatie volgt 

19.12.2024  20.00 Kerstconcert Vaassen, Dorpskerk Informatie volgt 

05.05.2025    n.n.b. Bevrijdingsconcert samen met IMD Surhuisterveen, De Flambou Informatie volgt 

 

*) = nieuw  

Toelichting bij 23.12.2023 : Dit is een door Peter Overduin georganiseerd concert en zijn beide koren 

Inspire2liveChoir uit Alblasserdam en Choir4Hope uit Barneveld doen daaraan mee. Ook ons koor en het 

Interkerkelijk Mannenkoor uit Drachten (IMD) zijn daarvoor gevraagd. Verder werken mee Judith Sportel, 

sopraan, Arjan en Edith Post, trompet. Martin Mans, orgel en Henk van Velzen, vleugel. Dit is dus een concert op 

zaterdagmiddag. Het bestuur heeft besloten in positieve zin op het verzoek van Peter Overduin te reageren. 

 

3. Passieconcert 1 april 2023 

U bent in het bezit van de Informatiebrief 2023-2. De intekenlijsten liggen sinds vorige week donderdag bij de 

piano. De kaartverkoop is gestart en we rekenen op een volle kerk. Dit zijn we op z’n minst verplicht aan de 

meewerkende musici en aan onze dirigent. Probeer dus zoveel mogelijk kaarten te verkopen (toegangsprijs € 10,-

-; jongeren t.e.m. 12 jaar € 5,--). We willen goed voor de dag komen en hebben nog 3 repetities te gaan. Kom dus 

zoveel mogelijk want tegelijkertijd moeten we ook nummers instuderen voor ons optreden in de Johannes de 

Heer zangavond op 6 mei a.s. in Drachten. 



4. Medewerking aan zangavond Drachten 6 mei 2023 

Dit is een door het Groot Johannes de Heer Koor georganiseerde avond in de kerk van de Vrije 

Baptistengemeente Bethel te Drachten. Wij werken als koor aan die avond mee, samen met het Interkerkelijk 

Mannenkoor (IMD) te Drachten. De uitvoering begint om 19.30 uur. Het bestuur heeft busvervoer georganiseerd. 

Rekent u er maar op dat we rond 15.30 uur uit Vaassen vertrekken. Aankomst 17.30 uur in Drachten, waarna we 

een kopje koffie/thee kunnen drinken (eigen rekening) en een meegebracht broodje kunnen eten. De zangavond 

start om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen; we kunnen dus voor middernacht weer thuis zijn. De 

intekenlijsten zullen er a.s. donderdagavond liggen. Partners kunnen desgewenst ook mee. De toegangsprijs voor 

hen is € 10,--. Die kaartjes kunnen meteen worden meebesteld. Zowel voor de koorleden als voor de partners 

wordt voor het busvervoer een bijdrage van € 15,-- p.p. gevraagd. Onze penningmeester schrijft de verschuldigde 

bedragen automatisch af van uw bankrekening. 

 

5. Zomerstop 2023 

De laatste repetitie in dit seizoen zal zijn donderdag 15 juni en we starten het nieuwe seizoen 2023/2024 op 

donderdag 17 augustus 2023. 

 

6. Evaluatie algemene ledenvergadering 2 maart 2023 

Het verloop van de vergadering is door het bestuur geëvalueerd. Op gedane toezeggingen wordt aktie genomen 

en de door de vergadering aanvaarde voorstellen tot wijziging van het concept huishoudelijk reglement worden 

verwerkt. U ontvangt binnenkort een boekwerkje waarin de vorig jaar vastgestelde statuten worden opgenomen 

én het nu vastgestelde huishoudelijk reglement. 

 

7. Rooster van aftreden bestuursleden 

Door het aantreden van Henk Colijn als nieuw bestuurslid (2e voorzitter) is een nieuw rooster van aftreden 

bestuursleden vastgesteld. 

 

8. Volgende bestuursvergadering 

Wordt gehouden op maandag 17 april a.s.  


