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CVE Rejoice te Apeldoorn

Psalm 57
8 Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust;
ik wil zingen, ja psalmzingen.
9 Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer;
ik wil het morgenrood wekken.
10 Ik zal U loven, o Here, onder de volken,
ik zal U psalmzingen onder de natiën;
11 want hemelhoog is uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt uw trouw.
Efeze 5:19
...en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen,
en zingt en jubelt de Here van harte...
Bovenstaande oproepen laten u/jou vast niet onberoerd!
We hebben immers alle reden om onze Heer toe te zingen.
Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Welke mogelijkheden zijn er daarvoor?
Zingen, hoe?
Met heel veel plezier en dankbaarheid zien wij van Rejoice terug op de afgelopen 13 jaar, waarin we als
gemengd koor, heerlijk hebben mogen zingen onder bezielende leiding van onze dirigent Adriaan Oudkerk,
gesteund door onze pianist Henk Berendsen.
We hebben gezongen op zangdagen, in verzorgingstehuizen, in grote bijeenkomsten (met Kerst en Pasen).
Maar ook de maandelijkse repetities waren veelal een feest!
We zijn begonnen met de liederen uit de ons liederenbundels: Geestelijke liederen en Lichtbundel. Maar
inmiddels is ons repertoire veel breder; klassieke stukken van Bach, Handel, gospels en moderne geestelijke
liederen bijvoorbeeld uit Opwekking.
Neem eens een kijkje op onze bescheiden website en luister maar, dan zult u het wel eens zijn met onze
constatering: dat we als koor dat maar 1 x per maand (op zaterdag) repeteert, in alle bescheidenheid
gezegd: een heel behoorlijk niveau behaald hebben.
Dat was ons verleden, maar nu onze toekomst!
Zingen houdt jong, maar houdt het ouder worden uiteindelijk niet tegen. We hebben in de loop van de
jaren van heel veel gewaardeerde zangers en zangeressen afscheid moeten nemen.
Wij zijn enthousiast gebleven, maar hebben nu wel dringend behoefte aan nieuwe even enthousiaste
leden, als we het bereikte niveau willen handhaven.
De toekomst lijkt daarom onzeker. We weten dat die toekomst ook in Gods hand is, en dat geeft rust.
Daarom kunnen (en willen) we ons blijven verblijden: Rejoice (verblijdt u!) is niet voor niets onze naam!
Hebt u/jij wel eens aan meezingen in een koor gedacht?
Zeker als je vierstemmige koormuziek (traditioneel zowel moderner) kunt waarderen.
De mogelijkheden om daaraan mee te doen worden schaarser. In onze samenkomsten is de zang steeds
vaker geregeld dat onder begeleiding van diverse bands, muziekgroepen ed steeds meer eenstemmig
gezongen wordt.

Dan biedt Rejoice u / jou de mogelijkheid, daarnaast van vierstemmige zang te genieten!
Overweeg de mogelijkheid eens, al dan niet samen met vrienden/bekenden uit je omgeving.
Kom eens kijken, luisteren en meezingen op een repetitie in Apeldoorn op een tweede zaterdag van de
maand. Je/u bent van harte uitgenodigd om de sfeer te proeven, om mee te oefenen en te ervaren hoe
heerlijk het is samen met gelijkgestemden (vierstemmig) te zingen.
En mocht je al lid zijn van een koor, dan is meezingen met Rejoice nauwelijks een extra belasting en
meestal geen probleem. Immers onze repetities en onze uitvoeringen zijn steeds op een tweede zaterdag
van de maand!
Zie voor nadere info hieronder en op onze website www.cve-rejoice.nl

Rejoice is een landelijk koor, ooit voortgekomen uit (oefen)zangdagen bij de invoering van nieuwe zangbundels. Ons
repertoire (ongeveer 80% muziek met nederlandse teksten) is inmiddels veel gevarieerder: Geestelijke muziek (liederen),
van klassiek (Bach/ Handel) via de klassieke bundels als die van Johannes de Heer tot “Opwekking” en gospels.
Rejoice is in zo verre bijzonder dat we maar één keer per maand oefenen, maar dan wel een hele zaterdag. Onze
thuisbasis is Apeldoorn. In “Gebouw: De Ontmoeting “ Hoofdstraat 220, repeteren we elke tweede zaterdag van de
maand vanaf 10.00 uur, onder leiding van Adriaan Oudkerk, (een heel stimulerende en bepalende factor!).

Heel graag tot ziens op één van de komende repetitiedagen.
Namens het bestuur van Rejoice,

Jan Uwland

