Agenda

Laatste aanpassing donderdag 30 januari 2020 18:36

Volgende activiteiten en optredens:
- CD "Gedenk aan Mij'" gemaakt met STH Records:
Locatie Grote Kerk Westzaan. Medewerking Dub de Vries en Arie Horst, Sandra Strausa,
Mirjam Betjes, Peter Schoon, Caroline van den Heerik en Dennis Kuijper.
Stort € 10,- op de rekening IBAN NL46RABO03466.86.733 met uw naam en adres en u
ontvangt de CD zonder extra portokosten!
- Wie zin heeft om te zingen is van harte welkom. Na een maand "proefdraaien" wederzijds
is lidmaatschap mogelijk. We zoeken nog een bariton.
- Het bestuur heeft toenadering gezocht met "CRESCENDO" het Urker Visserskoor om te
komen zingen in Broek op Langedijk. In maart 2021 zijn we namelijk 20 jaar Geestmerzangers
en alle reden voor een feestje. We hopen natuurlijk op een positief antwoord.
- 10 oktober werden we opgeschrikt door het overlijden van onze dierbare begeleider,
pianist en arrangeur Arie Horst op de leeftijd van 79 jaar. 16 oktober was zijn uitvaart vanuit de
Hervormde Kerk te Hoogwoud. Voor Gerrie en haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie
bidden wij kracht toe met de woorden van het lied Schuil maar veilig:

Roep maar, kind, wanneer de vrees jou in het
duister overspoelt.
En de zee met
haar gevaren om je scheepje ziedend woelt.
Laat Mijn almacht je omringen, dan breng
Ik je veilig thuis.
Door de
schaduw van Mijn handen naar de kust, het Vaderhuis.
13 maart Horizon avondsluiting
4 april Zangavond Passie voor Pasen, Hervormde Kerk BoL
18 april Korenfestival Winsum, Groningen
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3 juni RK Johannes de Doperkerk, Noord Scharwoude, 19.00 uur Monument van Troost. Joke
Oud - alt.
27 Maart 2021: 20-jarig bestaan Geestmerzangers met gastkoor. Verrassing, blijft nog even
geheim. Zodra er meer bekend is zullen we er mee naar buiten treden. HOUD DEZE DATUM
VRIJ.
VERZOEKEN: NH Kerk te Bol in een avonddienst
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