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Hallo Revivallers, 
We zijn aan het eind van het seizoen. 
Een seizoen waarin veel gebeurd is en waar we een mooi gevoel over 
kunnen hebben. 
Maar er zijn een aantal dingen die toch wel de aandacht verdienen, 
zoals natuurlijk het aantal leden en de financiële situatie. 
De lavendelverkoop heeft een mooi bedrag op geleverd en de Anjer 
collecte was ook niet slecht (had wel beter gekund). 
Maar wat betreft de bazaar; hiervoor heb ik geen leden kunnen vin-

den die dit willen organiseren dus deze gaat niet door, dit is jammer want ook hier 
was op betrekkelijk eenvoudige wijze geld te verdienen. 
Het zij zo. 
We gaan eerst lekker op vakantie en in de vakantie laten we even alles los, zodat we 
daarna weer met veel energie aan de slag kunnen. 
Heel veel plezier in de vakantie, we gaan niet alleen, dat is iedereen duidelijk en soms 
vergeten we dat wel eens, maar als we 's avonds, waar dan ook, in bed liggen vouw 
dan je handen en bedenk wat een bevoorrechte mensen wij zijn en bedank God daar-
voor en natuurlijk bidden we ook voor de mensen die om eigen gezondheidsredenen  
of door ziekte in de familie, niet weg kunnen. 
Fijne vakantie, Gert. 

Onze voorzitter schrijft: 
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Afmelden voor een 

koorrepetitie          

dinsdag voor 19.00 uur    

bij Els Last                       

Tel.075-6219356     

Mail:                                        
e.lastwesselson@gmail.com  

www.revivalweb.nl                

Contributie:  

€ 17.50 per maand 

op rekeningnummer  

NL44ABNA0986013013 

Agenda: 

 Dinsdag 24 juni 2014: laatste kooravond  

 Maandag 30 juni: Solisten repetitie 

 Dinsdag 19 augustus: Eerste koorrepetitie nieuw           
seizoen. 

 Zondag 26 oktober 2014, 10.00 uur Grote Kerk Oostzaan ds. Gilhuis 

 Zondag 9 november 10:00 ochtenddienst, het Witte kerkje bij Dijk en Duin         
Castricum 

 Zondag 30 november 10.00 uur Grote Kerk Westzaan, met ds Visser 

 Zaterdag 13 december 2014 20:00 Volkskerstzang Zaandam 

 Zondag 21 december 2014 ws zo rond 19:45, Kerstsamenzang Krommenie 

 24 december 2015 19:30 Kerstnachtviering Vredevorstkerk Beverwijk 
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Beste zangvrienden en vriendinnen, 

De vakantie nadert. De laatste drukke weken voor de zomer zijn zeker 

in het onderwijs weer merkbaar.  

Het jaar is weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat we allemaal mogen ge-

nieten van een mooie zomer en ons weer kunnen opladen voor het 

nieuwe seizoen. Een seizoen met een behoorlijk aantal optredens. We 

zullen ons na de vakantie eerst concentreren op ons gezamelijk optre-

den met TYSS en Sursum Corda. Dat belooft weer een mooie              

bijéénkomst te worden. We zullen uiteraard ook een aantal stukken 

gezamelijk instuderen. Ook zal ik een aantal muzikanten benaderen om weer mee te spelen met onze koorstuk-

ken. De meeste blazers zijn er dan immers toch. Een lied als Good news zullen we ook zeker weer uit de kast 

halen.  

Zelf ga ik meteen op 7 juli op vakantie naar Italië. We hopen daar lekker bij te komen op Sicilië. Ik zie jullie graag 

allemaal weer gezond terug op dinsdag 19 augustus. Neem als het kan een nieuw lid mee, zodat we weer met 

een flinke groep kunnen starten.  

Hartelijke groet, Chris 

Na de ledenvergadering is de samenstelling van ons 
bestuur veranderd. 
 
Maaike Kramer heeft het stokje overgedragen aan 
Greetje Haanstra. 
 
Ook namens de Pr commissie Maaike bedankt voor je 
grote inzet voor Revival en Greetje heel veel succes 
om samen met Gert, Marlies, Els en Elly ons koor te 
leiden! 
 
En laten wij als koorleden hen laten voelen dat we 
het met elkaar willen doen! 
 

En een  vraag voor ons allemaal: 
Weet je iemand die van zingen houdt…. 
Neem hem of haar een keertje mee. De 
grootste PR doen wel allemaal zelf! 
En na een periode van rust is de start na 
de zomervakantie misschien juist een 
moment om iemand mee te kunnen ne-
men. Als PR commissie zullen we ons  na 
de vakantie gaan buigen over het vraag-
stuk hoe we nieuwe leden  kunnen  pro-

moten. Jullie horen hier meer  van . Groetjes en een fijne vakantie, Marleen 
 

Chris de Kroon onze dirigent 

Gert 

Greetje 

Els 

Marlies 

Elly 
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Diane.                                                                                                                                                                                                    
Binnen de PR- commissie is het de laatste maanden wat rustig geweest. Na de vakantie hopen we weer met de hele 
commissie actief te kunnen zijn. Waar we ons dan onder andere op zouden willen gaan oriënteren zijn activiteiten om 
de saamhorigheid binnen het koor te verhogen. We zitten te denken aan het organiseren van workshops, iets creatiefs, 
wat koken of dergelijke. Wanneer je als koorlid mee wilt doen aan een betreffende workshop betaal je ‘cursusgeld’ en 
dit komt dan weer ten goede aan het koor zelf. 

We zouden het leuk vinden als koorleden zelf een workshop zouden willen begeleiden, dus denk er eens over na of jij 
misschien een hobby hebt of gewoon iets graag doet, denk aan schilderen, keramiek, bakken, fotograferen, etc. En mis-
schien vind jij het dan wel leuk om eenmalig je mede- koorleden iets te leren! 

Verder zijn er op de website weer een aantal nieuwe liedteksten en vertalingen te vinden, met dank aan Alice en Wiete-
ke! 

Pr commissie: 

Blessings, een lied ook door Laura Story gezongen…..                                           

https://www.youtube.com/watch?v=XQan9L3yXjc&feature=kp 

Zegeningen                                                                                                                                                                                                 
We bidden om zegeningen, we bidden om vrede, om bemoediging voor onze 

familie, bescherming terwijl wij slapen. We bidden voor genezing, voor voor-

spoed. We bidden om het verzachten door uw almachtige hand van ons lijden. 

En U hoort altijd onze uitgesproken noden, uw liefde is toch zoveel meer waard 

dan andere dingen.  

 

Stel nu dat uw zegeningen komen door middel van regendruppels ?  Stel nu dat 

uw genezing komt door middel van tranen?  Stel nu dat duizend slapeloze 

nachten nodig zijn om te beseffen dat U dichtbij mij bent? En stel nu dat alle beproevingen van dit leven uw verborgen 

zegeningen zijn? 

We bidden om wijsheid, we bidden dat we uw stem mogen horen. En wij schreeuwen het uit van woede wanneer wij 

U niet dichtbij ons voelen. We  twijfelen aan uw goedheid, we twijfelen aan uw liefde , alsof iedere belofte van uw 

woord niet voldoende is. 

En U hoort altijd onze wanhopige smeekbede en U verlangt ernaar dat wij weer het vertrouwen krijgen om in U te ge-

loven. 

Wanneer vrienden ons verraden, wanneer het duister lijkt te overwinnen weten wij dat de pijn ons hart doet herinne-

ren aan het feit dat dit aardse leven niet onze eindbestemming is. 

Stel nu dat mijn grootste teleurstellingen of de pijn van dit leven onthullingen zijn van een grotere dorst die de wereld 

niet kan lessen. 

Stel dat de beproevingen van dit leven, de regen, de stormen, de zwaarste nachten uw verborgen zegeningen zijn ? 

Korte samenvatting : 

Soms voelen wij ons alleen in moeilijke tijden en lijkt U heel ver weg , God. 

Maar juist in deze moeilijke tijden blijkt  U heel dichtbij te zijn want onze beproevingen zijn uw verborgen zegeningen  
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Christiaan Smit vertelt: 

In 2003 had Mark mij uitgenodigd om eens mee te gaan naar ‘een koor’. Eerst heb ik dat afgehouden, want ik 

dacht er geen tijd voor te hebben. Gelukkig ben ik uiteindelijk toch meegegaan. Toen ik op het koor kwam, ben ik 

kort daarna begonnen met de techniek. Met de kennis die ik op had gedaan bij Revival, mocht ik meegaan met de 

Continentals. Ik heb twee jaar getourd met de Continental Kids en later twee weken met de Young Continentals. 

Een erg leerzame ervaring, zowel op het gebied van techniek, als een ervaring in het geloof. 

Doordeweeks sta ik voor de klas. Ik ben nu zeven jaar leerkracht op 

basisschool De Piramide in Koog aan de Zaan. Dit werk doe ik met 

veel plezier. Ik houd me, naast mijn klas (groep 8), bezig met de 

technische zaken op school. Ook probeer ik meer techniek de klas in 

te krijgen. Ik woon vlakbij mijn werk, in een huis waar ik anderhalf 

jaar lang aan heb verbouwd. Ik woon daar samen met mijn vriendin 

Georgette. In het weekend ben ik vaak te vinden op Molen ’t Pink 

naast mijn huis. Ik ben daar al twaalf jaar actief als vrijwilliger en vijf 

jaar als gediplomeerd molenaar.  

Ondertussen ben ik tien jaar lid van het koor. In die tien jaar is bijna 

alle apparatuur vervangen. Gelukkig zijn onze spullen in goede conditie. Ik wil dat graag zo houden en daarom ben 

ik vaak erg (te) kritisch hoe er met de spullen wordt omgegaan. Ik vind het erg fijn, dat er naast Gert, nu nog een 

Gert is, die helpt met opbouwen. Vaak ben ik drie kwartier tot een uur voor een repetitieavond aanwezig om alles 

klaar te zetten, nu kan het in een half uurtje! 

Ik zing nog altijd met veel plezier op ons koor en ik hoop dat ook nog lange tijd te doen!  

Verjaardagen: 

Juli                                                                                              

5  Gerdien van de Geer                                                        

17 Janneke Zandbergen                                                                 

18 Linda Rip                                                                                          

24 Greetje Haanstra                                                                           

26 Desiree van Piggelen                                                             

Augustus                                                                                          

6 Ilse Kuik                                                                                             

31 Tirza van Ollefen 

September: 

17 Els Last                                                                                          

28 Christiaan Smit 

  

 

 

Mutaties: 

Geen lid meer:                                                          
Cornelia Buisman                                                      
Peter van Galen 

Terug van weggeweest:                                           
Peter de Gooijer                                                                                                                                                                                                                                        

Trotse opa en oom van 

de dochter van Gerdien 


