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ZomerMarkt 2016
Voor u ligt de folder van de
ZomerMarkt 2016. Voor ons de
eerste keer dat we deze markt in de
zomer houden. Zoals u misschien van
ons gewend bent, is het méér dan
een markt alleen.
Dit keer hebben we een “korendag”.
Gedurende de dag verzorgen zeven
verschillende koren optredens.
Daarbij worden ze gejureerd door
een vak- en publieksjury.

Lage rente,

grote
kansen

Heb jij plannen om te verhuizen of wil
je je hypotheek oversluiten? Kom dan
nu in actie! Want als de hypotheekrente
laag is, kan je voordeliger uit zijn met je
hypotheek! Wij brengen de kansen voor
jou in kaart. Op basis van je persoonlijke
situatie en wensen, vinden wij een oplossing die bij jou past. Ga je voor het eerst
met ons in gesprek, dan is dit kosteloos.
Maak dus snel een afspraak.

Maak
snel e
en
afspra
ak!

Huis & Hypotheek - Gevana Financieel Advies
IJsselkade 9 | 7001AN Doetinchem | T. 0314 394 444 | gevana@huis-hypotheek.nl

www.huis-hypotheek.nl/doetinchem-oost

Voor u als publiek een aanrader want
er is een enorme verscheidenheid
aan koren: popkoren, kleinkunst,
Slavisch en barbershop. In deze
folder stellen zij zichzelf aan u voor.
Ook de juryleden komen aan bod.
De markt zal voorzien zijn van
diverse kramen met veel leuks en
lekkers. Wij hebben er weer zin in,
wij hopen u ook!
Wij nodigen u van harte uit op
zaterdag 25 juni! Neem uw kinderen
gerust mee, ook zij beleven
gegarandeerd plezier!
Groet van de organisatie,
Activiteitencommissie
Goede Herderkerk
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Doel
De markten in de Goede Herderkerk
worden georganiseerd door de
Activiteitencommissie van de
Christelijke Gereformeerde Kerk.
Deze commissie heeft als doel geld
bijeen te brengen voor het onderhoud
aan het kerkgebouw.
Naast het financiële aspect willen
wij de inwoners van Doetinchem
en omstreken met elkaar in contact
brengen door een gezellige belevenis te
bieden voor zowel jong als oud.

Zaterdag 25 juni 2016
Van 10:00 tot 16:00 uur.
Goede Herderkerk
Eikenlaan 10
7004AX Doetinchem
www.cgkdoetinchem.nl
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Zomer
Markt
De ZomerMarkt vindt zowel buiten als
binnen plaats. U vindt er kramen van
bedrijven, van particulieren met een
hobby en daarnaast allerlei activiteiten.

‘t Boske 5 • 7122 TH Aalten • T (0543) 47 28 55 • F (0543) 47 76 55
E-mail: info@keukencentrum-graafschap.nl

www.keukencentrum-graafschap.nl

Terrassen
Op het binnen terras bent u op de goede
plek voor een kop koffie of thee met iets
lekkers, bijvoorbeeld een warmgebakken
wafel. Komt u tegen lunchtijd dan kunt
u ook aanschuiven voor bijvoorbeeld jus
d’orange met een vers belegd broodje.
Op het buitenterras kunt u zich te goed
doen aan snacks zoals een patatje of een
broodje hamburger. En dan voor op de
terugweg nog een lekker ijsje! U hoeft
geen eten meer te koken vanavond!
Activiteiten voor de jeugd
Uw kinderen vermaken zich prima op
deze markt. Grabbelen, meedoen met één
van de spelletjes of geschminkt worden!
De oudere jeugd kan zich uitleven in de
schiettent.
Kleedjesmarkt
Kinderen kunnen ook zelf hun speelgoed
verkopen. Op een kleedje stallen zij
hun koopwaar uit en hopen zo van hun
overtollige speelgoed af te komen én
er wat aan te verdienen! Het aanbod zal
wisselend zijn, kinderen mogen komen én
gaan wanneer zij willen.

Op de ZomerMarkt zijn aanwezig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloemen
Sierraden
IJs
Brood
Fruit
Woonaccessoires
Boeken
Koffie en thee
Wafels
Broodjes
Bloemstukken
Wenskaarten
Speelgoed
Babykleren
Cd’s
Schilderijen
Meubels
Snoepgoed
En nog veel meer

Kwekerij
’t Luykinkbosch

Stadsedijk 8, 7025 EK Halle
telnr: 0314-631640
hebbink@luykinkbosch.nl
www.slangenburg.nl/zonnebloemen

Goede
Doelen
Meedenkers in praktisch verbouwen - onderhoud
en woningaanpassingen op maat
Wij bouwen al 60 jaar met passie!

Gildenweg 2 | 7021 BR Zelhem | Tel. 0314 - 621 803 • 06 - 543 561 49
info@veenhuisbouw.nl | www.veenhuisbouw.nl

dinsdag 8 september 2015 13:50:30

Tijdens de zomermarkt zullen een
aantal goede doelen zich presenteren,
soms met een stand waar alleen
informatie te vinden is, soms met
spullen die verkocht worden. Hier
stellen we een aantal goede doelen
aan u voor:
Pan de Vida
Deze stichting zet zich in voor de
straatkinderen van Peru. Er wordt
voor gezorgd dat deze kinderen elke
dag een ontbijt krijgen en drie keer in
de week een warme maaltijd.
Op dit moment worden meer dan
2500 kinderen, door heel Peru, daarin
voorzien. Op de ZomerMarkt worden
zelfgemaakte spullen verkocht,
gemaakt door creatieve vrijwilligers.

Compassion
Compassion is een stichting dat
gelooft dat ieder kind belangrijk is en
dat armoede te verslaan is. Daarom
bevrijden zij kinderen van armoede,
in Jezus’ naam. Ook u kunt helpen!
In de stand geven ze u graag meer
informatie.
www.compassion.nl

CGK Zomermarkt
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Operatie Mobilisatie
(OM) helpt wereldwijd lokale kerken
om de Bijbelse boodschap van het
evangelie te verspreiden. Dat gebeurt
onder andere door het internationale
“boekenschip” Logos Hope.
Een mijl varen kost ongeveer 80 euro.
Daarom zoekt het schip oliedonoren
die een deel daarvan voor hun rekening
willen nemen. Bij een ingevulde
antwoordkaart voor dit doel ontvangt u
gratis een oliespaarblik
gevuld met snoep

Stichting Present
Stichting Present is een organisatie die
een brug wil slaan tussen mensen die
iets hebben te bieden en mensen die
daarmee geholpen kunnen worden.
Praktisch en plaatselijk. Bent u ook
Present?
www.stichtingpresent.nl

Koren
Dag

HEWA 050 5.5 KW Pomp
Toepassingen HEWA Pomp




Dekwaspomp
Lenspomp
Brandbluspomp

Voordelen




Zelfaanzuigende pomp
Vloeistofpomp met open waaier
Op meerdere gebieden toepasbaar

Constructie

Bronzen waaier

Bronzen slijtplaat

Bronzen terugslagklep

Gietijzeren huis

RVS pompas

Mechanische seal

Hoge kwaliteit elektromotor

E-mail: info@gieterijneede.nl
Tel: 0545-91441 www.hewaproducts.com

Tijdens de ZomerMarkt treden 7
koren uit de regio voor u op! Deze
koren laten u in ieder 20 minuten
horen wat zij in huis hebben. Aan
het eind van de dag wordt de
publiekswinnaar bekend gemaakt.
De professionele jury zal elk koor na
afloop evalueren en voorzien van
feedback. Om 15:30u reikt de jury
een prijs uit aan het koor dat het
best beoordeeld is.
De verschillende juryleden en
de zeer diverse koren worden
op de volgende bladzijdes aan u
voorgesteld.
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Juryvoorzitter: Barbara Lok
Barbara Lok heeft een indrukwekkende
staat van dienst. Al op jonge
leeftijd maakt zij deel uit van een
muziektheatergroep en thuis in
Zwartsluis heerst er een levendige
muziekcultuur.
Vanaf haar negentiende studeert
zij zang lichte muziek, eerst aan het
conservatorium in Zwolle en later in
Hilversum. Tijdens haar studiejaren
doet Barbara veel praktijkervaring
op als zij onderdeel uitmaakt van,
een in Duitsland, immens populaire
meidengroep.
Na haar afstuderen vraagt men haar
auditie te doen als achtergrondvocaliste bij Willeke Alberti, wat
resulteert in een jarenlange hechte
samenwerking.

In 2005 staat zij in de finale van het
Nationaal Songfestival met het liedje
“Tranen in De Stilte”. Momenteel
doceert Barbara Lok zang op diverse
Programma Korendag
locaties in het land en zingt zij
11.05-11.25
N-joy
regelmatig op de voor- en achtergrond.
11.40-12.00
The Voices
12.10-12.30
Arnhems Slavisch Koor Meer info: www.barbaralok.nl
12.30-13.30

Pauze

13.30-13.50
14.00-14.20
14.40-15.00
15.10 -15.30

Different Voices
Garden Rumours
Reborn
Second Edition

15.30 -16.00

Prijsuitreiking

Annemiek’s Hoorstudio
Onze locaties

Uw zelfstandige audicien

Persoonlijke aandacht

Onze visie

Jury
Leden

CGK Zomermarkt
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Jurylid Ruben Bulten
Huisarts en zanger, woonachtig in
Doetinchem.
We werken met een klein
team en geven u graag een
persoonlijk advies.

Annemiek’s Hoorstudio Doetinchem
De Veentjes 5
7001 DL Doetinchem
Tel. 0314 - 360 560

Annemiek’s Hoorstudio heeft
als doel het vinden van de
beste maatwerkoplossing.

Annemiek’s Hoorstudio Arnhem
Lawick van Pabststraat 209
6814 HG Arnhem
Tel. 026 - 351 16 12

Jurylid Marcel Broekman
Muzikant, woonachtig in
Doetinchem.

info@anhd.nl
www.annemiekshoorstudio.nl

Waarom Annemiek’s Hoorstudio
Gratis hoortest &
Hooradvies twv €65,00

Geen
wachtlijsten

Merkonafhankelijk &
Zelfstandige audicien

Second opinion
Expertise

Gespecialiseerd
in Kinderen

Zijwielen voor volwassenen.
Een betaalbare oplossing voor
volwassenen of grotere kinderen die
minder stabiel op de fiets zitten.

Marcel Broekman is geboren
in Exloo (Drenthe). Hij genoot
zijn muziekopleiding aan het
conservatorium van Enschede en
Amsterdam. Gedurende concerten in
het binnen en buitenland begeleidde
Marcel als drummer o.a. Ralph van
Manen, het Jaffo Gate Quartet en
Brian Doerksen.

Zeker omdat hulpmiddelen steeds
vaker door consumenten zelf moeten
worden bekostigd is dit een goede
oplossing.

Sinds 2012 schrijft Marcel zijn eigen
liedjes samen met tekstschrijver Wim
Rebergen.

Deze zijwielen passen op de meeste
normale en elektrische fietsen.
Montage kan door uw eigen
fietsenmaker worden gedaan.

Marcel Broekman vertegenwoordigt
samen met zijn partner een
internationale auteursrechten
organisatie voor de Benelux. Deze
organisatie genaamd CCLI (Christian
Copyright Licensing International)
regelt de auteursrechten voor kerken
in Nederland, België en Luxemburg
namens uitgevers en auteurs zoals
Hillsong United, Integrity, Sela, e.a.

Meer informatie:
www.jptradingengineering.nl
www.jpteshop.nl
Telefoon: 06-36112114

Ook uw adres voor 3D tekenwerk.

Meer info:
www.marcelbroekman.com

Ruben zingt al van kinds af aan en
heeft jaren zanglessen gevolgd. Hij
heeft als solozanger meegewerkt
aan cd’s van o.a. Opwekking en The
Continental Singers en heeft gezongen
in verschillende bands en koren. Op dit
moment maakt hij onderdeel uit van het
landelijk gospelkoor Forever Worship
en van de close harmony groep Sir5, uit
Apeldoorn.
In het dagelijks leven is Ruben huisarts
en heeft hij, samen met een collega,
een praktijk in Doetinchem. Ruben zal
met name letten op de liedbeleving en
uitstraling van de koren.
Meer info:
www.sir5.nu en www.foreverworship.nl

CGK Zomermarkt

De
Koren

CGK Zomermarkt
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Hier leest u een korte introductie over de
koren die zullen optreden.

Programma Korendag
11.05-11.25
N-joy
11.40-12.00 The Voices
12.10-12.30 Arnhems Slavisch Koor
12.30-13.30

Pauze

13.30-13.50
14.00-14.20
14.40-15.00
15.10 -15.30

Different Voices
Garden Rumours
Reborn
Second Edition

The voices
The Voices is een koor van ongeveer 35
leden die uit Etten en omgeving komen. Ze
worden begeleid door Sandra Vriese, een
enthousiaste zanglerares. Zij leert de fijne
kneepjes van de zangtechniek en zorgt
voor unieke nummers door haar eigen
bewerkingen en zelfgeschreven nummers.
Zo wordt iedere donderdagavond een leuke
en gezellige repetitie avond.
www.thevoices.nl

Reborn
Het koor Reborn uit Wichmond is ontstaan
uit een reünie van een voormalig kerkkoor/
jongerenkoor en bestaat dit jaar alweer 20
jaar. Reborn is een vierstemmig koor en
staat sinds 1 maart 2016 onder leiding van
Marion de Jong en wordt begeleid op piano
door Petra Hilderink.
Ons repertoire is heel divers en bestaat o.a.
uit Viva la Vida, Miracles en Tranen gelachen.
Maar wij zingen net zo makkelijk een gospel
of een Keltisch nummer.
www.koorreborn.nl

Garden Rumours uit Ulft / Gendringen
verzorgt met grote regelmaat concerten
en uitvoeringen in de Achterhoek. Het
vierstemmige ensemble bestaat uit 17 leden
in de leeftijd van 40 tot 65 jaar en staat
onder leiding van dirigent Marcus Janssen.
Het koor zingt een breed repertoire,
variërend van oude liederen uit Renaissance
en Barok, romantische liederen uit de 19e en
20e eeuw en daarnaast ook drankliederen
en volksmuziek van oudere en moderne
componisten.
www.gardenrumours.nl

Arnhems Slavisch koor
In 1970 is het Arnhems Slavisch Koor
ontstaan rond de Russische dirigent Jevgeni
de Firsoff.
Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een
enthousiast koor van 35 leden. Het vertolken
van Russische en Oekraïense kerk- en
volksmuziek door de eeuwen heen is het
doel van het koor.
We repeteren op maandagen in de
Remonstrantse kerk aan de Wilhelminalaan
in Oosterbeek.
www.arnhemsslavischkoor.nl

Popkoor Different Voices
Popkoor Different Voices uit Gendringen
bestaat dit jaar 12,5 jaar en staat onder
leiding van dirigente Belinda Kamps.
Naast kleinere optredens op muziek- en
korenfestivals geven ze eens in de twee à
drie jaar een groot concert.
Inmiddels zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor het volgende grote
concert: tijdens Four Seasons in One Day
staan de seizoenen centraal. We heten u
van harte welkom op 18 en 19 maart 2017, in
de Amphion, en deze keer met onze eigen
band!
www.differentvoicesgendringen.nl

Second Edition
Kleinkoor Second Edition bestaat uit 13
leden, dirigente Ester van der Heijden en
pianist Dennis Vallenduuk.
Wij zijn bijna 25 jaar geleden gestart, eerst
met enkel vrouwen, maar al gauw werd dit
aangevuld met een aantal heren.
Elke maandag wordt er enthousiast
gerepeteerd, waarbij veel aandacht wordt
besteed aan een mooie koorklank.
Het repertoire is veelzijdig, van oude muziek
tot popsongs, Ierse ballades, musical hits,
zowel Engels- als Nederlandstalige muziek, a
capella of met pianobegeleiding.
www.kleinkoorsecondedition.nl

15.30 -16.00 Prijsuitreiking

Njoy
Njoy is een vrouwen-Barbershop &
Closeharmony-koor en telt nu 27 koorleden.
Barbershop muziek is 4-stemmig a capella
gezongen lichte muziek. Njoy heeft een
breed repertoire van Nederlands- en
Engelstalige songs die veelal worden
bewerkt in een specifiek arrangement.
Njoy treedt regelmatig op bij stadsfeesten,
koffieconcerten, huwelijksdiensten en
kerstevenementen. Wij repeteren op
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De
Leemvoortschool te Westendorp.
www.njoyachterhoek.nl

CGK Zomermarkt

Wie
zijn wij?
Samen zingen, samen luisteren, samen
lezen, samen de stilte zoeken en samen
gezellig kletsen. Dat is wat wij doen in onze
gemeente, de Christelijke Gereformeerde
Kerk te Doetinchem. Maar wat maakt dan de
kerk anders dan alle andere verenigingen en
clubs in Nederland vraagt u zich misschien
af. In de kerk zijn we naast alle gezelligheid
ook bezig met de grote vragen van het
leven. Over de zin van ons bestaan. Waarom
er nare dingen gebeuren in de wereld en
over hoe wonderlijk het is dat er ook hele
fijne dingen gebeuren.

webdesign - grafisch design - hosting

Wij vinden antwoorden in de bijbel die
ons verteld over God. God maakt via dit
boek duidelijk wie Hij is en wat Hij voor jou
wil doen. Daarnaast geeft Hij richtlijnen
waardoor we goed met elkaar kunnen
samenleven.
Misschien bent u van plan eens een
kerkdienst te bezoeken omdat u eens wilt
weten wat daar allemaal gebeurt, of omdat
u op zoek bent naar God. U bent natuurlijk
altijd welkom in een kerkdienst van de
gemeente in de Goede Herderkerk aan de
Eikenlaan 10 om eens kennis te maken.

T: 06 29270585
E: info@ravedesign.nl
W: www.ravedesign.nl

Natuurlijk kunt u uw levensvragen ook op
de ZomerMarkt stellen. Er lopen diverse
mensen rond die u graag te woord willen
staan.
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Kerkdiensten
Hieronder vindt u
de tijden waarop we
samenkomen.
De normale
aanvangstijden iedere
zondag:
Morgendienst 11.15
Middagdienst: 18.00 uur
Tijdens de
vakantieperiode drinken
we na elke ochtenddienst
gezamenlijk koffie.

Opmaak folder door Ravedesign

