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Hallo Revivallers, 
Het was druk de afgelopen periode, maar het was een mooie tijd met 
prachtige optredens. 
We staan nu voor een jaar waarin we geen concert geven of een an-
der groot optreden 
hebben, dat betekent niet dat er niets te doen is. 
Er zijn diverse optredens in de kerken en in december wacht de volks-
kerstzang en het optreden in Krommenie, hoogstwaarschijnlijk samen 
met The Young Spirit Singers, dit is het andere koor van Chris. 

Wat betreft de optredens in de kerken: we hebben nog plek om bij jou in de kerk te 
komen zingen, vraag het eens na bij jouw kerkenraad, voor data kun je terecht bij  
Janneke Zandbergen. 
 
We hebben met Revival een prachtige vereniging, waarmee we de boodschap uitdra-
gen, om dit mogelijk te maken hebben wij financiële middelen nodig. 
We krijgen contributie binnen, de gemeente geeft subsidie, we hebben donateurs en 
we houden van de optredens iets over. 
Echter we hebben wat minder leden dus minder contributie en de gemeente wil be-
zuinigen op de subsidie. 
We zullen dus op een andere manier aan geld moeten komen. 
We kunnen de contributie aanzienlijk verhogen, maar dat willen we niet. 
Er komen dus wat acties aan en ik hoop dat iedereen zijn of haar steentje wil bijdra-
gen, zodat we de contributieverhoging op een aanvaardbaar peil kunnen houden. 
We beginnen met de verkoop van plantjes, je krijgt hierover een aparte mail, doe je 
best hiervoor, want hier is veel geld mee te verdienen. 
Verder de Anjer collecte en natuurlijk: probeer één of twee of meer donateurs te wer-
ven. 
 
Wat ook helpt, zijn nieuwe leden in je omgeving te interesseren voor Revival. 
Door de open avond zijn er 3 nieuwe leden bij Revival gekomen en daar zijn we ont-
zettend blij mee, onder andere is er een nieuwe tenor bij gekomen en ook hier zijn we 
heel blij mee. 
Allen heel hartelijk welkom bij Revival, ik hoop dat jullie een mooie en inspirerende 
tijd bij Revival zullen hebben. 
 
Dit was het weer voor deze keer, denk aan de ledenvergadering,15 April, zorg dat je er 
bij bent. 
 
Groetjes, Gert.      
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Agenda: 

Father, Forgiver and Friend 

Crucified with Christ 

We all declare 

Open the eyes of my heart Lord 

Don´t look at me 

Hallelujah 

Voorganger is ds. Simon van Groningen uit Enkhuizen 

 

Thema is: ` Leven met lef` 

 

Groetjes van de liturgiecommissie, Ineke en Wieteke 

Optreden Revival Zondag  6 april om 19:00 

Graaf Willemlaan 1 
Monnickendam 

15 april 20.00 uur Ledenvergadering REVIVAL                

Denken jullie aan de verkooplijst 
voor de lavendel en de mooie 
boompjes?                                     
Graag inleveren bij het bestuur! 

Aan jullie de vraag om zoveel mogelijk pro-
ducten te verkopen, zodat we onze vereniging 
financieel een beetje kunnen ondersteunen.  
 

Mutaties: 

Geen lid meer:                                                                   
Anja Terpstra                                                                                   
Margriet Brouwer                                                                                
Peter de Gooijer  

Nieuwe leden:                                                                   
Gert Holsappel                                                                                     
Cornelia Buisman                                                                                                                                                                             
Ilse Smit 

https://www.facebook.com/events/calendar/2014/April/6
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Met de PR- commissie hebben we de afgelopen maanden de maillijst met adressen van kerken verder uitgebreid en 
er is een eerste mail, met daarin een nieuwe flyer van het koor, naar een selectie van kerken verstuurd. Hierop zijn 
diverse reacties binnengekomen. Er waren reacties op de flyer zelf: ‘wat een mooie flyer’ en er waren ook reacties 
waaruit we hopen enkele optredens vast te kunnen leggen.  

In de komende vergadering gaan we weer verder brainstormen over hoe in contact te kunnen komen met kerken en 
hoe te zorgen dat Revival bekender wordt om zo weer wat boekingen binnen kunnen krijgen. 

Verder was er natuurlijk begin februari de Open Avond, deze avond werd goed bezocht en ook een week later zijn er 
nog mensen komen kijken. We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwerkomen en daar zijn we blij mee! 

Namens de PR- commissie,                                                                                                                                                               
Diane. 

Pr commissie: 

Via Wieteke de vertaling van Father, Forgiver and Friend , die Alice voor ons heeft gemaakt, gekregen: 

Refrein  
You are my Father, Forgiver and Friend 
You are the One I depend on. You’re my First “Hallelujah!” , my final  “Amen!” 
You are my Fahter,  Forgiver and Friend 
Couplet 
You, my Lord have spoken from everlasting to everlasting: 
You would be my Father, for it´s Your covenant, solemn holy promise. 
Verbinding 
You have brought us into Your Kingdom. We´re adopted by the name of Jesus, of Jesus! 
 

Vader, Vriend en diegene die mij vergeeft 

U bent mijn Vader, mijn Vriend en Diegene die mij vergeeft.  U bent diegene waarop ik vertrouw.  U bent mijn begin 
en mijn einde. U bent mijn Vader, mijn Vriend en Diegene die mij vergeeft. 

U, mijn Heer heeft gesproken tot in alle eeuwigheid.  U wilde mijn Vader zijn, U heeft een verbond met ons gesloten, 
een heilige, plechtige belofte. 

U heeft ons in uw koninkrijk gebracht. Wij zijn opgenomen in de naam van de Here  Jezus. 

U bent mijn Vader, mijn Vriend en Diegene die mij vergeeft. 

Verjaardagen: 

April 

3 Gert Boonstra                                                                              

24 Cees Koeman 

 

  

 

Mei 

9 Baukje de Gooijer                                                                        

14 Marlies Holdener                                                                        

16 Elly Kuijt                                                                                      

22 Sanna van Asperen 
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Hallo Revival leden, 

Wij zijn Gert en Anja, 

Gert is dit jaar lid geworden van het koor 
Anja zit er al weer 10 jaar!!!! op, samen 
zingen is wel erg gezellig. 

Wij hebben drie volwassen kinderen 
waarvan de jongste nog thuis woont. 

Gert is elektricien en Anja werkt in Haar-
lem in een ziekenhuis als doktersassisten-
te op de poli oogheelkunde. 

In onze vrije tijd mogen we graag een 
stukje wandelen en in de vakantie krui-
pen we heerlijk in ons tentje. 

We hopen samen nog een leuke tijd te 
hebben bij Revival.                                                                

                                                                                                           hartelijke groet Gert en Anja Holsappel 
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Gert en Anja vertellen: 

Beste koorleden, 

Op een  zonnige donderdagmiddag in maart schrijf ik weer een stukje voor onze nieuwsbrief. De afgelopen 
maanden hebben we het met Revival niet heel druk gehad. Wel zijn we na een heel druk najaar weer bezig met 
het ophalen van oud repertoire en het instuderen van enkele nieuwe liederen. Zelf vind ik het altijd weer heer-
lijk om met jullie iets nieuws te leren. De nieuwe liederen  vallen gelukkig goed in de smaak. Father Forgiver 
and Friend gaan we op 6 april al uitvoeren. Blessing van Laura Story staat inmiddels op gmail. Ook dit rustige 
lied met een prachtige tekst is enthousiast ontvangen. Verder lenen we een lied van TYSS. Dit lied heet Higher 
ground en wordt binnenkort ook ingestudeerd.  

Ook zijn er weer plannen voor een solistenrepetitie. Iedereen die hieraan wil meedoen kan zich bij mij opge-
ven. Het is dan de bedoeling dat je een solo uit een lied van Revival goed instudeert en het tijdens de repetitie 
met microfoon en onder begeleiding van Tirza zingt. Je hoort dan zo snel mogelijk, meestal dezelfde avond/
dag, of je tot de solisten van ons koor gaat horen.  

Verder zijn er al weer ideeën voor een kerstoptreden. Het is de bedoeling dat we met Tyss een optreden gaan 
doen. Hierover hoor je uiteraard zodra we iets meer weten.  

Ik ben erg blij met een aantal nieuwe aanmeldingen na de open avond op 4 februari.  

Laten we er allemaal nog even goed ons best voor doen om er de laat-
ste maanden van het seizoen op de dinsdagen te zijn. Het is toch heer-
lijk om samen met elkaar te zingen, ons geloof te beleven en God groot 
te maken! 

 

Hartelijke groet, 

Chris 


