
 

 

 

Nieuwsbrief aan ouders en leden van ‘De Horizon’ 

Februari 2020 

 

Op dit moment is het voorjaarsvakantie, deze week is er dus geen repetitie. We hopen 

dat jullie allemaal een fijne vrije week hebben, en volgende week gaan we weer lekker 

aan de slag! 

 

TERUGBLIK 8 februari 

 

Op 8 februari hebben de tieners gezongen bij de KCZB. Het was een mooie avond 

waarop we goed hebben laten horen wat we in huis hebben! Ook hebben we daar een 

aantal andere koren mogen beluisteren. 

 

OPTREDENS 

 

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat we op zaterdag 3 april een concert hebben. 

De datum klopt, maar het is echter een vrijdag. Dit is ook al in de app vermeld, het gaat 

dus om vrijdag 3 april! Excuus voor eventuele verwarring. 

Dit concert is i.s.m. het Urker Mannenkwartet en vindt plaats in de Oude Kerk van 

Barneveld. Het concert begint om 19.30, deuren zijn open vanaf 19u.  

Hier worden de kids en de tieners verwacht om 17.45. Zorgt u dat uw kind dan gegeten 

heeft? Daar is geen tijd meer voor na het inzingen! Bubbel thuis ook vast even, zodat de 

stemmen al lekker opgewarmd zijn voor het inzingen.  

De dresscode voor deze avond is ‘voorjaar’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lichte kleuren 

of vrolijke prints.  

 

Oproepje voor 3 april: welke 2 of 3 moeders willen op deze avond tussen de kids zitten? 

Een aantal van ons doet dat ook, maar aangezien de tieners ook zelf een aantal liedjes 

zingen zijn er ook zeker een aantal moeders nodig. We horen graag van u over de app of 

bij een repetitie!!  

 

De liedjes die we zingen zijn de onderstaande. Zing ze thuis komende weken ook een 

paar keer lekker door, zodat ze er 3 april helemaal goed inzitten        

- Kids 

o Samen 

o Kunstwerk 

o Uw naam zij geprezen 

o Zo stevig als wat 

o Ik ben niet te jong 

- Kids & Tieners 

o Kies dan vandaag 



o Jezus alleen / Hij is de rots 

o U zij de glorie 

- Tieners 

o I will give thanks 

o God of the moon and stars 

o A bridge over troubled water 

o Via Dolorosa 

 

 

Verder zijn we als bestuur ook al bezig met de planning voor Kerst, ook al duurt het nog 

lang voordat het zover is. Jullie horen hier later meer over in een latere nieuwsbrief, 

maar het wordt in ieder geval iets nieuws en heel bijzonder! 

 

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

 

27 februari Geen repetitie i.v.m. voorjaarsvakantie 

17 maart Gezamenlijke repetitie Barneveld (18.15-19.00, gebouw Rehoboth) 

19 maart Geen repetitie i.v.m. afwezigheid Henriëtte 

26 maart Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

3 april Kids + tieners: optreden met Urker Mannenkwartet 

9 april Geen repetitie i.v.m. Paasvieringen 

23 april Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

30 april Geen repetitie i.v.m. meivakantie 

7 mei Geen repetitie i.v.m. meivakantie 

21 mei   Geen repetitie i.v.m. Hemelvaartsdag 

 

 

 

 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 

 


