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GRAVE - 'Zing end verbonden': Het thema van de kerkdienst aanstaande zondag, om
11.00 uur, in de Sint Elisabethkerk te Grave. Een bijzondere viering vanwege het 4S
jarig bestaan van kerkkoor lCH (longerenkoor Christus Hemelvaart). Nathalie van
Veen-Peulings (sopraan en bestuurslid/secretaris) Theo Gebbink (koorlid/tenor) en
leroen Mol (koorlid/tenor) vertellen over hun koor.
Nathalie: "De J van Jongerenkoor past
eigenlijk niet meer zo goed in ons logo.
Verschillende leden zijn onderscheiden met
een speld van de Nederlandse Sint Gregorius
Vereniging voor 25 jaar lidmaatschap of
meer. De gemiddelde leeftijd ligt op dit
moment rond de 45 jaar daarom zien wij
graag jongeren komen die dat getal naar
beneden bijstellen. Nieuwe leden tussen 30
en 60 jaar blijven welkom . V~~r jongeren
(vanaf 18 jaar) die ons willen komen
Het kerkkoor JCH (Jongerenkoor Christ"s
Hemelvaart) bestaat 45 jaar en viert dat
zondag tijdens een bijzondere viering in
de Sint Elisabethkerk.
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versterken is het misschien raadzaam met
meer tegelijk te komen, dat lijkt me
gezelliger. Wij repeteren op vrijdag om 20.00
uur en zingen (drie keer per maand) op
zaterdag om 19.00 uur of zondag om 11.00

uur. Jeroen: "Ik wil wei even kwijt, dat we heel blij zijn met de gastmuzikanten die ons tijdens
de vieringen met Kerstmis en Pasen komen versterken . Wij zoeken zelf voor ons koor nog :
fluitisten, gitaristen en violisten . Met onze nieuwe pastoor: Rene Aarden zijn we ook blij . Hij
weet de kerk naar deze tijd te brengen, dat spreekt ons koor heel erg aan. Hij geeft ons en de
kerkgangers een boodschap mee naar huis waar we iets mee kunnen . En niet te vergeten,
onmisbaar voor ons: dirigent Marja Janssen en organist Jeanne Rutjes."
Theo: "V~~r zondag hebben we zoveel mogelijk leden uit willen nodigen maar door gebrek aan
adresgegevens niet iedereen kunnen bereiken . Dit jubileum vieren we bescheiden. Ais we 50
worden willen we graag iedereen, die ons koor een warm hart toedraagt, om ons heen. Wat
nieuwe leden betreft: het repertoire is overwegend Nederlandstalig en aile stemmen zijn
welkom. Wij zijn een gemengd koor met op dit moment 17 leden inciusief dirigent en organist.
De sfeer is gezellig en het saamhorigheidsgevoel groot. Zo, zingen we een keer per jaar in het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, oud lid, Ruud Roefs, is daar voorganger. Tijdens de
jubileumviering zingen we: Ubi Caritas:'Daar waar liefde heerst. Daar is God .' Het lied gekregen
van onze eerste dirigent. Bij elke mijlpijl herdenken we oud leden."
Informatie: www.jch-grave.nlof0486-475409/rvanveen22@hetnet.nl

