Beste naobers ,
De coronapandemie is eindelijk iets naar de achtergrond verschoven. Mondneuskapjes?
Hoeven voorlopig niet meer. Anderhalve meter afstand? Altijd goed, ook om een gewone
verkoudheid te voorkomen maar niet verplicht. Kortom, het Achterhoeks Bachkoor
repeteert sinds februari weer in de kapel van de Molenberg.
Het twee keer uitgestelde passieconcert in Eibergen lijkt te kunnen gaan plaatsvinden op
zondag 10 april om 15.00 uur. Organist Dennis Vallenduuk werkt weer mee aan dit concert.
De kaartverkoop via de leden is van start gegaan. Het koor repeteert zowel in Groenlo als
thuis om de puntjes op de i te zetten. In deze nieuwsbrief vindt u het programma. We
verheugen ons op uw komst.
De lonkende lente en afgezwakte pandemie zijn veelbelovend. Maar tot ieders verdriet is in
Europa een oorlog uitgebroken die ons opnieuw
met grote zorgen vervult. Onze gedachten gaan
uit naar de inwoners van Oekraïne, hun landgenoten wereldwijd, naar de slachtoffers, hun
nabestaanden en de vluchtelingen.
Op de website is altijd de laatste
informatie te vinden over het concert.

‘Blijf bij ons’ een meditatief passieconcert

Christ lag in Todesbanden
Ecce quomodo moritur
Christus factus est
Am Karfreitag MWV B 52

- Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
- Jacob Handl (Gallus) (1550 - 1591)
- Felice Anerio (1560 - 1614)
- Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)

Korte orgel-improvisatie
Les sept paroles de Jésus Christ sur la croix - Charles Gounod (1818 -1893)
Korte orgel-improvisatie
Christ ist erstanden
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
O vos Omnes
And the mother did weep
Ubi Caritas

- Johann Sebastian Bach
- Johann Sebastian Bach
- Pablo Casals (1876 – 1973)
- Karl Jenkins (1944)
- Ola Gjeilo (1978)

Korte orgel-improvisatie

Stabat Mater

- Joseph Rheinberger (1839 – 1901)

Concerten
Naast het passieconcert staat dit jaar op zondag 23 oktober nog een concert in Zwillbrock op
het programma. Het sfeervolle kerkje in de buurtschap Zwillbrock bij Vreden (D) heeft een
zeer goede akoestiek. Het koor heeft hier meermalen gezongen. De toegang is gratis. Men
kan bij de deur een vrije gift doen.
‘Tussendoor’, in mei, zullen wij nog een kerkdienst van de PKN in Barneveld van koorklanken
voorzien. Barneveld is de woonplaats van Astrid, onze dirigent. Na afloop van de dienst is er
nog een bescheiden toegift, in de vorm van een koffie-optreden.

Mochten meer optredens volgen, dan maken we dat bekend, onder andere via de website
en Facebook.

Wat hebben we geleerd van de Zoom repetities? Digitaal zingen heeft ook voordelen!
Samen repeteren via Zoom was beslist niet ideaal. Het is een manier om het contact te
behouden en informatie uit te wisselen. Zingen doe je echt alleen. Maar als je dan een keer
niet naar de reguliere repetities kunt komen of ziek bent, is een digitaal lijntje dus wel fijn. Je
mist bijvoorbeeld geen aanwijzingen en uitleg van Astrid. Daarom besloot het bestuur om
een geluidssetje aan te schaffen waarmee live-streaming van de repetities mogelijk is. Zo zijn
thuisblijvers er toch een beetje bij. Bovendien is de verstaanbaarheid in de kapel
toegenomen en kunnen we opnames maken.

• LIVE

De Oude Mattheüs in Eibergen
‘ Int jaer ons Here Mvifhudrt is deze kercke geboet’

Al jaren is de eeuwenoude kerk De Oude Mattheüs het hart van de kerkelijke gemeente in
Eibergen-Rekken. Het prachtige gebouw uit 1500 beschikt over veel historie. Door de jaren
heen is de kerk niet alleen in gebruik voor de reguliere kerkdiensten van de PKN maar
vervult het gebouw ook een gemeenschappelijke, sociale functie. Samenkomen en elkaar
ontmoeten, in kerkelijke sfeer of niet, is dan ook het doel. De Oude Mattheüs heeft een
warme en sfeervolle uitstraling en dat maakt het tot een unieke locatie. De kerk heeft met
de prachtige wandschilderingen, glas-in-lood ramen, orgel en preekstoel een authentieke
kerkelijke uitstraling.
Meer informatie en foto’s van het interieur vindt u op: www.domeibergen.nl.
Bron: pkneibergen-rekken.nl

Jaarvergadering
De oorspronkelijk in januari 2022 geplande jaarvergadering voor leden van het ABK is
uitgesteld tot woensdag 13 april. Aanvang 20:00 uur. Er is die avond geen repetitie.
Aanwezigheid van alle koorleden is gewenst. Toch niet aanwezig? Dan graag afmelden bij
het secretariaat. Koorleden kunnen vooraf vragen of onderwerpen inbrengen. Ook graag via
het secretariaat.

foto: Franca Noort

Het is hoog tijd voor een nieuwe koorfoto. Op 10 april hopen we die te kunnen maken, na
het concert in Eibergen. Is een van de lezers vertrouwd met een goede camera en
bijpassende vaardigheden? En bereid enkele foto’s te maken? Laat het ons weten.
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