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Aan de kinderen en ouders van Kinder- en Tienerkoor “De Horizon”.  

 

 

Toekomst 

Wij kunnen jullie vertellen dat het Tienerkoor na dit seizoen zal blijven bestaan. Het is 

rendabel om door te gaan met de tieners. Dit betekent wel dat we een andere 

constructie van bestuur zullen maken, hierover later meer.  

 

Voor de kinderen blijft het nog erg spannend. We hebben nog zeker 6 kinderen nodig om 

het koor te kunnen voortzetten. We hebben nog en aantal kerkbodes aangeschreven om 

ons koor te promoten. Promoten jullie ook mee? Nodig vriendjes of vriendinnetjes uit om 

1 maand gratis te komen zingen. Hopelijk komen er hieruit nog nieuwe aanmeldingen 

waardoor we toch verder kunnen met dit prachtige koor. Het gaat ons erg aan het hart 

maar met zo’n klein koor kunnen we zelfstandig geen concert geven. 

 

Slotconcert 

Op vrijdag 14 juni geven de Yessskoren een zomerconcert i.s.m. koor “Esperanza” o.l.v. 

Bernhard Slijkhuis in de Dorpskerk Kerkstraat 35 te Voorthuizen.  Het concert begint 

om 19.30 en de kerk is om 19.00 open. We vragen jullie om 18:10 uur aanwezig te zijn in 

de Dorpskerk. Graag van te voren wat eten en even bubbelen, neem nog even een 

appeltje mee voor tussendoor. In de bijlage de flyer, verspreiden jullie hem ook? 

 

Dresscode: Vrolijk en Zomers 

 

We zingen de volgende liedjes: 

 

Kids: 

- Zingen is zonneschijn 

- God heeft een plan met je leven 

- Diep van binnen blij 

- Ja is ja 

 

Tieners: 

- A Psalm of thanks 

- Love will find a way 

- U die mij geschapen heeft 

 

Gezamenlijk: 

- Jezus alleen 

- Thuis little light 



Nieuwsbrief Mei 2019 

                                                                                                                                                                                                                                   Mei  2019 

- Come let us sing 

 

Samen met Esperanza: 

- Shine your light 

- Gods zegen voor jou 

 

Oefenen jullie thuis de liedjes ook nog even? 

 

Einde seizoen 

Op donderdag 20 juni zal het Kinderkoor niet zingen vanwege de avond-4-daagse in 

Lunteren. Donderdag 27 juni sluiten we dan het seizoen af met de kinderen. Hoe of wat 

blijft nog even een verrassing. 

 

Op donderdag 20 juni sluiten we het seizoen af met het Tienerkoor. Hoe dit eruit gaat 

zing horen jullie t.z.t. 

 

Noteert u alle belangrijke data vast in uw agenda? 

 

 

AGENDA: 

 

Do 30 mei: Hemelvaart geen koor 

Vr 14 juni: Zomerconcert met “Esperanza” 

Do 20 juni laatste repetitie 

Do 27 juni afsluiting seizoen 

 

Muzikale groeten van Henriëtte, Joke & Kristel 


