Beste naobers ,
Wie had kunnen denken dat het zo lang zou duren voordat ons koor weer echt samen kon
zingen? Sinds de vorige Naoberpraot, van april 2020, hebben we van alles geprobeerd om
het voor elkaar te krijgen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Net als alle koren over de hele
wereld, mogen we veronderstellen, moesten we het een poos zonder doen. Afgezien van
enkele najaarsrepetities in Den Diek in Lichtenvoorde, waarbij lang niet alle leden aanwezig
konden zijn, en de Zoom repetities, was het dus behelpen. Pas in juni van dit jaar waren de
maatregelen zover versoepeld dat het Achterhoeks Bachkoor weer fysiek bij elkaar kon
komen. Dat deden we in de achtertuin van een van de leden omdat de kapel van de
Molenberg nog niet beschikbaar was. Het waren sfeervolle bijeenkomsten en de koorklank
was niet slecht. Zingen onder een grote eik, met ietwat aangepast, licht repertoire. Dat had
wel wat. In totaal vijf keer kwamen we bij elkaar, waarvan twee keer in de in de schoppe
vanwege de regen.
De opkomst was goed. Het seizoen hebben we op dezelfde
locatie afgesloten met een zogenaamd knuffelconcert: in
plaats van echt publiek zorgde een publiek van pluche en
poppen voor applaus en waardering voor onze kunsten. Na
afloop was er een gezellige borrel.

De Molenberg
Eind augustus steeg witte rook op in Groenlo:
de kapel van De Molenberg werd vrijgegeven en
het nieuw repetitieseizoen kon van start gaan
op de vertrouwde plek. Dat was een
verademing. Met de muziek van Johann
Sebastian Bach (het motet Jésu meine Freude)
in de hand of op de standaard, voelt het weer
als vanouds.
Afscheid
Het koor heeft afscheid moeten nemen van een zeer trouw koorlid, tenor Henk Peeters. Hij
overleed na een slopende ziekte op 1 juli. Ondanks zijn ziekte en de zware kuren die hij
moest ondergaan zegde hij maar zelden een repetitie af. Henk genoot enorm van de muziek
en de contacten bij het koor. Hij heeft veel tijd gestoken in de opzet van onze eerste
website. We zullen nog lang goede herinneringen aan hem bewaren. Zijn vrouw Mariëtte en
hun kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe.
Nieuwe leden
Enkele leden hebben de beslissing genomen of moeten nemen om te stoppen als koorlid. De
pandemie heeft overigens binnen ons koor gelukkig geen slachtoffers gemaakt. Er is ook
weer nieuwe aanwas en daar zijn we blij mee. Maar liefst twee nieuwe sopranen en een alt
hebben de stemtest met goed gevolg volbracht. Monica Elsinghorst, Marianne Reinders
(terug van weggeweest) en Marie-José Hoogveld, hartelijk welkom! Ben Kuiper is een poosje
weggeweest en nu weer terug. We zijn blij dat we hem weer hebben mogen begroeten.

Concerten
Op het programma voor 2022 staan op dit moment twee concerten. Beide zijn uitgestelde
uitvoeringen. We hopen dat ze volgend jaar echt kunnen doorgaan.
Het Passieconcert vindt plaats in Eibergen op zondag 10 april. Kom luisteren naar het Stabat
Mater van Josef Rheinberger en Les sept dernières paroles du Christ sur la croix van Charles
Gounod. Daarnaast zijn nog een aantal mooie stukken van onder andere Felix Mendelssohn
en Pablo Casals geprogrammeerd.
Mariaconcert [?] in Zwillbrock [+ info] zaterdag 22 oktober: [wie kan even een regel
aanvullen?]
Natuurlijk biedt 2022 nog veel meer kansen. Optredens en concerten kondigen we op tijd
aan via website, deze nieuwsbrief en Facebook.
Bestuur
-Binnen het bestuur van het Achterhoeks Bachkoor heeft afgelopen voorjaar een wisseling
plaatsgevonden. Viola Smit vertrok na zes jaar uit het bestuur en Sis Huiskamp volgde haar
op. Viola, bedankt voor je inzet in die jaren en Sis, veel succes gewenst.
In 2022 zal voorzitter Harmien Toebes aftreden. Zij is niet herkiesbaar. Het bestuur gaat op
zoek naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich uiteraard melden.

Jaarvergadering
Op woensdag 26 januari 2022 vindt voor leden van het ABK de jaarvergadering plaats in de
zaal ‘t Kormelink in De Molenberg. Aanvang 20:00 uur. Er is die avond geen repetitie.
Aanwezigheid van alle leden is gewenst. Toch niet aanwezig? Dan graag afmelden bij het
secretariaat. Leden kunnen vooraf vragen of onderwerpen inbrengen. Ook graag via het
secretariaat.
RABO clubsupport 2021
Nog tot 24 oktober kunnen leden van de RABO bank een stem uitbrengen op hun favoriete
club of vereniging. Elke stem levert de verenigingskas geld op. Niet zo moeilijk dus: stem op
het Achterhoeks Bachkoor!
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