
 

 

 

Nieuwsbrief aan ouders en leden van ‘De Horizon’ 

November 2019 

 

Wat heeft iedereen hard gewerkt de afgelopen maand! We zijn er bijna klaar voor: de 

kerstviering in Amsterdam. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over 

dit optreden.  

 

Ondertussen is er na wat omwegen een nieuwe hosting voor de website gevonden en is de 

site ook weer in de lucht. Als u het leuk vindt om deze te bekijken kan dat via 

http://kinderkoordehorizon.nl/. Verwijs mensen daar ook gerust naar door als ze interesse 

in ons koor hebben! We blijven hier ook nieuwsbrieven en foto’s plaatsen. Ook zijn we 

actief op Facebook: https://www.facebook.com/Chr-kinder-en-tienerkoor-De-Horizon-
1410159002565157/. 

 

TERUGBLIK KINDERSING-IN 

 

Op 2 november hadden de kids het eerste optreden van dit seizoen. We hebben een 

leuke middag gehad en flink van ons laten horen! Supergoed gedaan allemaal, hieraan 

kunnen we zien waar al het harde oefenen goed voor is      . Bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPETITIE 5 DECEMBER → 3 DECEMBER BARNEVELD 

 

Op 5 december is er geen koor i.v.m. Sinterklaas. Omdat we eigenlijk geen repetitie 

meer kunnen missen willen we jullie vragen om op dinsdag 3 december mee te komen 

zingen in Barneveld. Dit geldt dan als een soort generale repetitie. De repetitie daar is 

http://kinderkoordehorizon.nl/
https://www.facebook.com/Chr-kinder-en-tienerkoor-De-Horizon-1410159002565157/
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in gebouw Rehoboth (achter de Veluwehal), op dezelfde tijden als in Lunteren. Kids 

worden dus verwacht van 18.15 tot 19.00 en tieners 18.45-19.45.  

 

KERSTVIERING THDV 

 

Op vrijdag 20 december is in de Noorderkerk in Amsterdam de kerstviering waar we 

aan mee mogen werken. Dit is de planning voor die middag en avond: 

 

Verzamelen          : 15.45 uur bij de Oude Kerk in Lunteren 

Vertrek              : Uiterlijk 16:00 uur met de bus richting Amsterdam 

Inzingen               : 18:00 - 19:00 uur 

Kerk open  : 19:00 uur (vanaf 19.15 zingen we tijdens de binnenkomst van 

publiek) 

Concert        : 19:30 - 21:00 uur 

Thuiskomst  : Ongeveer 22:45 uur (exacte tijd wordt doorgegeven via de app) 

Dresscode kids     : Feestelijk! 

Dresscode tieners : Zwart 

 

I.v.m. het begin van de kerstvakantie verwachten we grote drukte op de weg, we willen 

dus op tijd vertrekken. We willen jullie vragen om echt op tijd te zijn, zodat we uiterlijk 

16.00 weg kunnen rijden. We rijden dan via Barneveld en worden dan voor de deur van de 

Noorderkerk afgezet, mooi op tijd voor het inzingen. 

Graag een lunchpakketje en een appel o.i.d. meenemen! Eigen drinken is niet nodig, daar 

wordt voor gezorgd. 

Op de terugweg nemen we alle kids en tieners (die niet met de trein gaan) weer mee 

terug in de bus, ook van wie de ouders komen luisteren. Op deze manier kunnen wij het 

overzicht houden en weten we zeker dat iedereen terugkomt in Lunteren. U kunt uw 

kind dan rond 22.45 ophalen bij de Oude Kerk. 

 

Omdat er net niet genoeg ruimte is voor alle kids en tieners in de bus, gaan de tieners 

met een studenten-OV met de trein naar Amsterdam. Omdat we toch willen dat er 

iemand van het bestuur meegaat de bus in, gaat Marc gezellig met de kids mee. Hij is 

begeleider tijdens de rit en ook het aanspreekpunt bij eventuele vragen van u als 

ouders. 

 

Wilt u komen kijken, moet u daarvoor gratis een plekje reserveren via 

https://www.eventbrite.nl/e/registratie-kerstviering-thdv-krachtig-kind-75634445663. Doe dit op tijd, 

want de kerk zit elk jaar vol!  

Mocht u er niet bij kunnen zijn wordt er waarschijnlijk ook een livestream opgezet via 

welke u mee kunt kijken! Deze is te vinden op de site van de Noorderkerk: 
https://www.noorderkerk.nl/uitzendingen/. 

 

Hieronder staan de liedjes die we gaan zingen. Als je bepaalde liedjes nog niet zo goed 

kent, zing ze dan thuis nog een paar keer lekker door!  
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- Kids: 

o Maar de Koning is geboren 

o Gezegend Kerstfeest 

- Tieners:  

o Niemand is als U 

o Stil, mijn ziel wees stil 

o Daar ruist langs de wolken 

- Gezamenlijk: 

o Gewoon maar een nacht 

o Jezus is geboren 

o Stille nacht 

o O Kindeke klein 

o Psalm 117 

o Vier met ons het Kerstfeest/Sing a song of Christmas 

o Come, let us sing 

 

 

 

AGENDA – noteer alle belangrijke data ook vast in de eigen agenda! 

 

28 november  Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

3 december  Repetitie in Barneveld, Rehoboth 

5 december   Sinterklaas:  geen repetitie 

20 december Kerstviering THDV, Noorderkerk Amsterdam 

26 december Kerstvakantie: geen repetitie 

2 januari Kerstvakantie: geen repetitie 

9 januari eerste repetitie in 2020 

 

 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 

 


