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Zwarte pieten op bezoek tijdens de koorrepetitie
Afscheid pianist Wilbert Magré
Beste koorleden,

Allereerst wens ik jullie veel Heil en zegen in het nieuwe jaar 2020!
Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben om er een mooi koorjaar van te maken.
We hebben 2019 weer achter de rug. Het was een goed jaar van het koor de Regenboog. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan.
Goed bezochte repetities waarbij iedereen heel goed zijn best heeft gedaan. Ook de optredens in de kerken waren top. De mensen
hebben van jullie optredens genoten. Jullie hebben met veel enthousiasme gezongen over Jezus waar de mensen blij van worden. Dit
alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Efron Nitrauw. Natuurlijk mogen we onze pianist, koormeester, werkgroep en alle
vrijwilligers niet vergeten. Wat hebben zij het allen weer voortreffelijk gedaan. We mogen dankbaar zijn met zo’n team dat het koor
zo goed bijstaat. Dank aan onze Vader in de Hemel die dit alles mogelijk maakt.
Het jaar 2019 is ook het jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van de repetitielocatie in de consistorie van de Johanneskerk
en onze pianist Wilbert Magré. De repetitieruimte in de consistorie was om veiligheidsredenen niet meer geschikt. Nu repeteren we
in Welgelegen en afgaande op de reacties bevalt dat goed. Helaas kon Wilbert zijn taak als pianist niet meer combineren met zijn
koren als dirigent. Dat Wilbert als pianist door het koor bijzonder werd gewaardeerd bleek wel uit de vele cadeaus die hij bij zijn afscheid op 3 september heeft gekregen. We wensen Wilbert heel veel succes bij zijn werk als dirigent. Gelukkig hebben we weer een
opvolger voor Wilbert. Rik Jan Schilder uit Kampen is vanaf het begin van het seizoen onze nieuwe pianist. Hier zijn we heel blij mee.
We wensen Rik Jan veel succes en veel plezier bij ons koor. Ook zijn we heel blij met de nieuwe leden. Heel fijn dat jullie bij ons koor
zijn. We hopen dat jullie het leuk vinden. Veel succes!
Sommigen van jullie zullen het al wel weten dat Welgelegen wordt verkocht. Dit is onlangs bekend geworden. De Hervormde Kerk
Heerde is dan geen eigenaar meer. Gelukkig kunnen we in Welgelegen blijven repeteren tot eind van het seizoen. Daarna zullen we
naar een nieuwe locatie moeten. Hierover zijn we in gesprek met de Hervormde Kerk. We hebben er vertrouwen in dat we vanaf het
nieuwe seizoen 2020/2021 een nieuwe locatie hebben.

Tot slot nogmaals we wensen iedereen Gods heil en zegen in het nieuwe jaar!

Namens het bestuur koor de Regenboog,
Freek Regterschot (voorzitter)

INTERVIEW MET.....
Op een leuke manier kennis maken met. Dat is de bedoeling van dit interview. We zijn al op bezoek geweest bij ons oudste koorlid, ons
jongste koorlid, onze (oud)dirigent, onze vorige pianist en , onze (oud)koormeesters en onze dirigent…………... Tijd om weer met iemand
anders kennis te maken. Dit keer zangeres Sabine Goes .
Ook benieuwd naar wie er de volgende keer in de nieuwsbrief zal staan? Wij ook!
Op maandagavond voor de kerst heb ik een afspraak met Sabine Goes. Ze woont ongeveer 8 jaar op de Stationslaan 22-6 in Nunspeet.
Gelukkig heeft buurman Bert haar geholpen met de deur opendoen anders had ik er waarschijnlijk nu nog gestaan. Al die knoppen!
Sabine woont er prachtig ze kijkt uit op de straat en haar gezellige kamer staat vol met knuffels. Ik krijg lekker thee en een chocolade
ster en we zijn klaar voor het interview .
Sabine is druk, ze werkt 5 dagen per week bij atelier De Vlinder waar ze creatieve dingen maakt. Kippen van papier-maché die in lagen papier en lijm om een ballon worden geplakt, ook maakt ze schilderijen en dingen van fietsbanden.
Deze cadeautjes worden dan weer verkocht in de winkel die De Kokon heet.
Allebei aan de Stationslaan in Nunspeet. Op zaterdag rijdt Sabine paard.
Ze is met Susan meegekomen naar het Regenboogkoor en op haar beurt heeft ze Ellie weer meegenomen.
Sabine vindt het leuk op koor, ze zingt wel eens solo met Susan en bespeelt de belletjes.
Thuis zingt ze niet zo vaak.
Het lied blij blij mijn hartje is zo blij vindt ze een mooi lied.
Dat wil ze ook graag eens solo zingen, dus wie weet mag dat binnenkort.
Als ik vraag wie ze leuk vindt op het koor zegt ze direct Efron, hij is zo grappig!
Dan is het interview afgelopen en appen we nog even met Dinie die vrijdag aan haar knie is geopereerd en maken we een mooie foto
voor in de nieuwsbrief.
Sabine, bedankt het was gezellig!
Groet Henriette

Feestje met Elisa Mannah

Gift van Johan Nitrauw

Sabine Goes

Wist u dat:

OPTREDENS
OM TE NOTEREN
9 februari 14.30 uur Ger. Kerk de Brug
Kanaaldijk 57 Wapenveld
8 maart 14.30 uur Gr. Kerk Doornspijk
Zuiderzeestraatweg West 84 Doornspijk
19 april 10.00 uur Ned. Ger. Kerk Heerde
Noordgouw Eperweg 34A Heerde
12 mei 18.45 uur laatste repetitieavond
Zorgcentrum Rehoboth De Vree 1 Wapenveld



Wij € 1008,99 hebben ontvangen van de Rabobank



Op 21 april 2020 de ledenvergadering plaats vind



Steven Kok de werkgroep heeft versterkt



Rik Jan Schilder de nieuwe pianist is



Het ledenaantal groeit

Wie heeft er een goed idee????
Het koor heeft vorig jaar een mooie gift van € 4000 ontvangen waar we
iets leuks mee mochten doen voor het koor. Heb je
een leuk idee laat het weten aan de dirigent of het
bestuur .

