
 

 

                            Nieuwsflits 29 

Het duurt nog even voordat het mooie HGK- logo van Susan hierboven prijkt; 

nooit geweten dat de overstap van een Mac- naar Windows-computer zo 

ingewikkeld is. Om die reden staan de laatste Nieuwsflitsen en  foto’s nog niet op 

de site. Het komt goed. 

Warmere Oosterkerk 

Goed nieuws! In navolging van het Bach Ensemble met vergelijkbare COI-2 

waarden, zullen we de ramen tijdens de repetitie gaan sluiten en de verwarming 

aan laten zetten. Daarvoor zullen Huyb en Wim wel op zich nemen om voortaan 

vanaf 19.00 uur de ramen open te zetten  voorafgaande aan de repetities. 

Horen en zien: repetitie van 20 oktober 

Krönungsmesse: Credo 

https://youtu.be/fEZkUtQoW7c  

Krönungsmesse: Gloria 

https://youtu.be/jxr59KH_Jlc 

Hebrew lovesongs: 

https://youtu.be/Rrg5R9WHeZE 

 

Instuderen 

We waren niet helemaal op ons best bij de vorige repetitie. Het blijft belangrijk 

om je partij goed voor te breiden nu je door de 1,5 meter minder steun hebt aan 

elkaar. Voor jullie gemak wordt het repetitieschema daarom in de mail erbij 

gestuurd. 

Op de bonnefooi 

Bij de vorige repetitie kwamen leden zingen die vergeten waren om zich vooraf 

te melden. Dat kan iedereen overkomen en gelukkig kan tot nu toe ieder die wil 

komen zingen ook daadwerkelijk zingen omdat we onder de 30 blijven. Wel is 

het dan zaak om weer secuur de presentieblaadjes in te vullen die we vanuit het 

RIVM-protocol 2 weken moeten bewaren. En o ja! Vergeet niet je mondkapje te 

gebruiken als je door de kerk loopt. 

Bestuur 

Komende week zal het bestuur weer bij elkaar komen. Heb je zaken die je graag 

aan ons mee wil geven, laat het dan vóór donderdag aan ons weten. 

Ledennieuws 

Anne de Wit-Zuidema heeft “met pijn in het hart” haar lidmaatschap per 1 

januari opgezegd. De dreiging om besmet te raken drukt zwaar op haar. Ze 
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dankt ieder voor de plezierige tijd en wenst ieder persoonlijk en het koor alle 

goeds. Anne stelt zich t.z.t. nog beschikbaar voor assistentie bij PR-zaken. 

 

 

 


