Lente 2022

IN DIT NUMMER

Vragen over de vereniging?
Mail ons:
harmoniehengelo@gmail.com

Ook op internet is de HCH te
vinden. Hier staat veel
informatie over de vereniging:
www.harmoniehengelo.nl
Tevens een facebook-pagina:
www.facebook.com/
harmoniehengelo
Beslist een bezoekje waard!

Kijkje nemen op de repetitie?
Repetitietijden HIP:
Dinsdag 18.30-19.15 uur
Repetitietijden HCH:
Dinsdag 19.30-21.30 uur.
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VAN DE VOORZITTER

Halverwege de winter mochten we dan eindelijk onze repetities hervatten.
Met veel enthousiasme gingen dirigent en leden aan de slag. Nog wel met
hier en daar lege stoelen, want het virus was (is) nog lang niet uitgewoed.
Iedere week zijn er leden die helaas af moeten melden omdat ze positief
getest zijn.
Maar we zien uit naar het voorjaar. Er staat een kerkconcert op de agenda en
daarna kijken we al vooruit naar het najaar: we willen heel graag ons
jubileumconcert geven.
En dan wordt het ook hoog tijd voor onze Algemene Ledenvergadering.
Tegen de regels in is het er vorig jaar niet van gekomen, maar nood breekt
wet. Het voortbestaan van onze vereniging is er gelukkig niet door in gevaar
gekomen.
Intussen is het nog maar een paar weken en dan is het Paasfeest. Feest van
de opstanding van de Heer. Het is het mooiste en grootste feest dat
christenen kennen: het kwaad is overwonnen. In iedere tijd is dat onze hoop,
tegen alle kwade machten in. Maar we kunnen ons er deze weken alles bij
voorstellen: de oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal; het leed dat aangericht
wordt is onvoorstelbaar. Maar hoe aangrijpend ook, we houden vol: ook dit
kwaad zal niet het laatste woord hebben.
Fijne en gezegende Paasdagen en graag tot ziens bij ons concert!

Hartelijke groet,
Hans Wachtmeester
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UIT DE BESTUURSKAMER

Het was spannend vanwege alle Corona-perikelen maar het concert van 13
november 2021 kon doorgaan. Het weekend er na was het echter weer raak
en werd de boel weer op slot gezet omdat de Coronacijfers weer fors in
aantal stegen.
18 januari 2022 mochten we de repetities weer hervatten. Gelukkig met een
redelijk aantal leden want er waren ook leden die vanwege hun werk niet
present konden zijn. Een enkeling had het virus zelf opgelopen.
Sindsdien zijn we voorzichtig begonnen met de repetities voor ons
kerkconcert van 22 april a.s. Hiervoor gaan we naar de Kristalkerk en we
hopen ook u daar te begroeten.
Wat normaal gesproken standaard in de HCH-agenda zit is ook de
ledenvergadering. Ook dat proces is enigszins verstoord maar er is inmiddels
een datum gepland en wel op dinsdag 29 maart. We zitten dan bij elkaar om
de lopende zaken en toekomstige uitdagingen van de vereniging met elkaar
te bespreken.
In het najaar willen we op 12 november ons 90-jarig jubileumconcert
houden. Een jaar later dan gepland maar zeker de moeite waard.
We zullen u via onze website en middels e-mails informeren over onze
activiteiten. We hopen dat u ons blijft volgen en ondersteunen.
Blijf gezond!

Namens het bestuur van de HCH,
Vera Hopster - Secretaris
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BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HCH
Beste Vrienden,
Na 2 jaren waarin het verenigingsleven op een lager pitje heeft gestaan, lijkt
het erop dat het in het jaar 2022 weer mogelijk is om als vanouds concerten
en activiteiten te organiseren. Ook hoopt de HCH het uitgestelde 90-jarig
jubileum te kunnen vieren.
Dankzij uw donaties kan de Stichting Vrienden van de HCH de vereniging
financieel ondersteunen bij al deze activiteiten. Zoals u gewend bent,
ontvang u bij de eerste Roffel in het nieuwe jaar daarom een acceptgiro
waarmee u uw gift kan overmaken. Maar uiteraard mag dit ook d.m.v.
internetbankieren, al dan niet met de QR code op deze pagina. Alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage.
U weet misschien wel, dat de hoeveelheid Vrienden helaas elk jaar kleiner
wordt. Mocht u iemand kennen die nog geen vriend is en dat wel wil worden,
dan kan u contact met mij (of een van de andere bestuursleden of
muzikanten) opnemen. Mijn gegevens staan op de laatste pagina van dit
boekje.
Na vele jaren trouwe dienst heeft dhr. K. Pothof aangegeven te willen
stoppen met het bezorgen van de Roffel. Op deze plek willen wij hem
hartelijk bedanken voor zijn rondjes in Tuindorp en omgeving.
Hartelijke groet,
Marjolein Morssink
Secretaris Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie
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IN MEMORIAM

Jan Pothof

30 juli 1944 – 24 december 2021

Op 24 december 2021 is ons erelid Jan Pothof overleden. Na jaren van
afnemende gezondheid waarin hij de ene na de andere tegenslag te
verwerken kreeg, kwam er op 77-jarige leeftijd een eind aan zijn leven.
Jan werd in 1968 lid van Hengelose Christelijke Harmonie en heeft in zijn
ruim 50 jaar lidmaatschap naast muzikant op Bastuba vele functies gehad.
In 1973 werd hij penningmeester en in 1981 was hij medeoprichter van de
Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie. Hij heeft samen
met zijn vrouw het uniformenbeheer gedaan.
Hij maakte zich altijd sterk voor de financiën van de vereniging en was actief
betrokken bij financiële acties zoals de plantenmarkten en de oud
papieractie, maar ook bij het zien te verkrijgen van subsidies. Samen met
Robert te Vaarwerk heeft hij jarenlang vergaderingen bezocht van de
Hengelose koepel van muziekverenigingen en van de regionale en landelijke
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vergaderingen van muziekbonden. Hierdoor had hij een groot netwerk waar
hij voor de vereniging voordelen uit kon halen.
Ook als penningmeester van de Stichting Vrienden waakte Jan over het geld
en heeft uit zijn netwerk vele nieuwe vrienden kunnen werven. In 2007 is Jan,
onder meer voor zijn verdiensten binnen de HCH, onderscheiden als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. In 2010 is Jan benoemd tot ere-lid van de HCH.
Jan was gastvrij, stelde nieuwe leden op hun gemak en hoewel hij principieel
tegen concoursdeelname was, trakteerde hij in de bus op kaas en worst.
De beloofde traktatie op gebak bij het 50ste spelende lid in de vereniging is er
helaas nooit van gekomen, daarvoor is de HCH te klein gebleven. Hij was
altijd trots op zijn club en vond het dan ook erg moeilijk om zich vanwege
gezondheidsredenen te moeten terugtrekken en zijn taken over te dragen.
Het geld heeft hij letterlijk in een beurs met knip en een geldkistje
doorgegeven aan de nieuwe penningmeesters van zowel de vereniging als de
Stichting Vrienden.
We gedenken Jan als een trouw lid en blijven hem dankbaar voor alles wat hij
voor de vereniging heeft gedaan.
Wij wensen zijn vrouw Dinie, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht en
Gods nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur, (ere)leden en dirigent van de Hengelose Christelijke Harmonie
Bestuur Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie
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WOORD VAN DANK
Van harte willen we u bedanken voor de vele kaarten met warme
herinneringen die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve man, (schoon-)vader en opa Jan Pothof.
Een speciaal woord van dank aan het ensemble van de Harmonie dat tijdens
de uitvaartdienst vanuit de Waterstaatskerk haar medewerking aan deze
dienst heeft verleend.
Deze muzikale danknoten en alle troostvolle woorden hebben ons heel goed
gedaan in deze moeilijke periode.
Warme groet,
Dinie Pothof, kinderen
en kleinkinderen
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NIEUWS VAN HIP
De eerste Roffel van dit nieuwe jaar. Afgelopen jaar was een jaar waarin veel
repetities en optredens niet door konden gaan i.v.m. de corona maatregelen.
Ook ons uitje met HIP was afgelast, maar we zijn met goede moed weer
begonnen met plannen voor een 2e poging om het uitje door te laten gaan.
In de volgende Roffel zullen we u laten weten hoe we het samen hebben
gehad. Ook zijn we weer lekker begonnen met repeteren. Het begon wel
even weer wat stroef maar we zijn toch met goede moed begonnen. We
hebben nieuwe muziek op de lessenaar gekregen.
Nico is in de corona tijd begonnen om weer een ander instrument te
bespelen nl. de baritonsaxofoon. En speelt nu met ons mee. Hopelijk kunnen
we binnenkort weer een optreden geven en onze muziek laten horen.
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WIST U DAT
…we vanaf 18 januari de draad weer mochten oppakken?
…we nu zelfs weer naast elkaar mogen zitten?
…de koffiepauze gelukkig ook gehouden mag worden?
…Bennie en Alie ons nog steeds van koffie en thee voorzien?
…het vaak verplaatste HIP-uitje eindelijk plaats gaat vinden?
…we op dit moment toewerken naar ons kerkconcert?
…een aantal leden daarvoor de blokfluit uit de mottenballen heeft gehaald?
…we hier verder nog even niks over gaan zeggen?
…u maar moet komen luisteren op ons concert?
…Gertjan na een vals akkoord in de trompetsectie mee deelde dat
het wel heel mooi “kan” klinken?
…Isabella heel moe wordt van de repetitie?
…ze in de pauze echt even moet gaan liggen?
…we ook nog aan een ander project werken?
…we dit samen met Soli Deo Gloria uit Enschede doen?
…er inmiddels twee gezamenlijke repetities gehouden zijn?
…het geweldig is om met zoveel mensen tegelijk muziek te kunnen maken?
…u hier beslist nog meer van gaat horen?
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VAN DE CONCERTCOMMISSIE
Op vrijdagavond 22 april om 20:00 uur houden wij ons kerkconcert.
Locatie:
Adres:
Plaats:

Kristalkerk,
P.C. Hooftlaan 210
Hengelo.
Entree is gratis.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Naast dat u veel met ons mee kunt zingen brengen wij onder andere de
compositie “Lebuïnus ex Daventria” van componist Peter Kleine Schaars ten
gehore.
Een filmachtige compositie die het verhaal vertelt van de Angelsaksische
Monnik Lebuïnus, die omstreeks het jaar 768 een kerk in Deventer stichtte,
met als doel, de heidense Saksen te kerstenen. (bekeren tot christenen)
Het orkest laat zich van verrassende kanten horen. De blokfluit doet zijn
intrede in het orkest en er wordt door orkestleden gezongen.
Dan zet alvast in uw agenda: zaterdag 12 november. Ons Jubileumconcert 90
jaar HCH. Wat het precies gaat worden, leest u in de volgende Roffel, maar
deze datum zou ik zeker vrijhouden!
En tot slot zijn we bezig met het organiseren van het project:
‘The Lord of The Rings’
Samen met Soli Deo Gloria uit Enschede willen
wij, als één gezamenlijk groot orkest, de 1e
symfonie van Johan de Meij, The Lord of the
Rings gaan uitvoeren.
Datum wordt nog bekend gemaakt.
Dit was het voor deze keer.
Tot ziens op vrijdagavond 22 april.

10

AGENDA
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag

23 maart
29 maart
20 april
22 april
7 mei
25 mei
22 juni

Oud Papier
Ledenvergadering
Oud papier
Kerkconcert Kristalkerk 20.00 uur
Plantenmarkt Thaborkerk
Oud papier
Oud papier

WIJ FELICITEREN
April
7 Annelien Teeninga
9 Vera Hopster
10 Chris Dekter
10 Gert-Jan Lenderink
25 Froukje Deelstra

Mei
10
30
31
31

Dicky van de Steeg
Carla Harmsen
Jaap Zweers
Sven Klaasen

Juni
1 Marjolein Morssink
19 Mathijs van Benthem
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OUD PAPIER

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal

2018
5580
5680
5980
5280
5040
5880
5320
3840
6380
4960
6680
4760
65380

2019
5800
6840
5040
5540
5520
5240
4340
4940
4140
4420
5220
4620
61360
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2020
5720
4860
4620
4480
5140
4060
3820
4600
4760
5460
5120
5960
58600

2021 2022
5500 5540
4480 3820
4500
6180
4700
3840
5620
3800
3880
5340
4040
5900
57420

CONTACT
Bestuur Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
H. Wachtmeester
Tweede voorzitter
N. van Benthem
Secretaris
V. Hopster-Bokhoven
Tweede secretaris
L. Schouten
Penningmeester
E. Mollink
Tweede penningmeester
C. Beuze
Activiteitencommissie
E. Mollink
Lid
C. Klaasen
E-mailadres:
Betaalrekeningen:
Repetitieruimte:

06-51326798
074-2425875
074-2774592
06-16325630
06-46042217
074-7850535
06-46042217
06-40077368

harmoniehengelo@gmail.com
NL07INGB0003537775
NL65INGB0001018126 (alléén voor contributie)
De Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

Bestuur Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijke Harmonie
Voorzitter
P. Mollink
074-2775311
Secretaris
M. Morssink
074-8510369
Penningmeester
N. van Benthem
074-2425875
Lid
M. Dekker
06-16484855
Lid
A. Everlo-Manden
06-41109205
Adres van de Stichting:
E-mailadres:
Betaalrekening:

Breemarsweg 404, 7555 KG Hengelo
hchvrienden@gmail.com
NL03INGB0005291995

Redactie ‘de Roffel’
Erica Plokkaar – te Vaarwerk
Reigerweg 26
7557 PW Hengelo
074-2425269 0f 06-28975348 hchroffel@gmail.com
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