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Voorwoord Stoplicht 

Aan mij de eer om het voorwoord voor dit Stoplicht neer te pennen. 
We oefenen op de dinsdagavond luidkeels voor de optredens rond de 
Kerstdagen en genieten met elkaar van de vorderingen en hoe mooi het ook weer
gaat klinken.
 
Ondertussen word ik als secretaris veel benaderd voor aanvragen van optredens 
van Joyce in het volgende jaar én sommigen zelfs het jaar daarna. Het stemt me 
blij, dat we door zoveel verschillende mensen gewaardeerd worden en gevraagd 
om op te treden tijdens een dienst. 
Bijzonder is het project “Een staf, een slinger en een pen” dat we nu drie keer 
hebben ‘gedaan’. Volgend jaar gaan we dat project in heel verschillende kerken 
nog een keer doen. Houd de agenda op FB en de website in de gaten, want er 
zijn genoeg mogelijkheden om ons te horen en te zien.
Wat het zo mooi maakt, is dat we er zelf ook zo van genieten en hoe meer we 
ermee bezig zijn, hoe meer we God aan het werk zien. Niet alleen bij de mensen, 
die luisteren, maar ook ons eigen hart is aangeraakt.
We kijken daarom met dankbaarheid terug op 2016 en zien uit naar 2017, waarbij 
we graag weer onze stem, muziek én hart in dienst stellen van Joyce, maar vooral 
van onze Hemelse Vader.

Nelleke Haasnoot – secretaris en boekingen



Het Project

Door gospelgroep Joyce zijn al meerdere complete diensten verzorgd.
Zo ontstond opnieuw het idee om een complete dienst te bedenken.
Creatieve leden gaven na veel brainstormen, schrijven, herschrijven, filmpjes 
maken en monteren, liederen uitzoeken,
het project: 'Een staf een slinger en een pen' vorm.
Een dienst, afgewisseld met liederen door het koor gezongen, samenzang, 
filmpjes en een verteller.
Mozes gebruikt de staf, David de slinger en Paulus de ganzenveer ( in deze tijd 
vertaald naar pen).
Een project met een mooi verhaal, vertaald naar de tijd van nu.

Hedendaagse dingen waar we als mens mee worstelen weergegeven in het 
verhaal.
Of we nu verdrietig, boos of blij zijn, God wil ons helpen, steunen en kracht geven.
Wat de plaats ook in deze wereld voor ons is, God is altijd bij ons.
Ook al vinden we dat soms best moeilijk of lastig, maar Hij vergeet ons niet.

Eigenlijk zou ik willen zeggen kom gewoon eens een dienst bekijken of nodig ons 
uit in de kerk.

Marjan Halmingh



INFORMATIE

 In oktober hielden we onze jaarlijkse bollenactie. Door het verkopen van
een "Zuidlaarderbol" hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar gelopen. 

 We zijn blij weer twee nieuwe leden te mogen begroeten: 

          Tirza Haneman en Dirk Eising. 

OPTREDENS

18 december, 19.00 uur Volkskerstzang in Musselkanaal - St Anthonius Kerk   

24 december. 21.30 uur Kerstnachtdienst in Winschoten IKEP - Vennekerk

8 januari. 15.00 uur CGK de Kandelaar Veendam  – Project

5 februari, 11.00 uur PKN gemeente in Zuidbroek 

19 februari, 9.30 uur  Baptisten Hoogezand West – Project

12 maart, 19.00 uur Veendam samen met Chr. Gem. Zangveren – CGK de
Kandelaar



EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Dirk Eising, geboren op 1 april in het jaar 1970 en dus nu 46
jaar jong. Ik ben op 15 september in het jaar
2000 getrouwd met Irma en
gelukkig gezegend met drie dochters, Talitha 15
jaar, Joëlle 12 jaar en
Josèphine 9 jaar.
Ik ben geboren in Sliedrecht maar nog voor ik
kon lopen al verhuisd naar  Winschoten. 
Na een opleiding gehad te hebben als
timmerman ben ik alweer sinds 1995
werkzaam bij mijn huidige werkgever in de
metaal. Ik kom uit een groot gezin
met 7 kinderen waar we allemaal de
mogelijkheid hebben gekregen om naar de
muziekschool te gaan. Na de blokfluitlessen heb ik een aantal jaren les
gehad op de accordeon. Ook bij de muziekverenigingen ‘de Harmonie’ en ‘Nieuw
Leven’ heb ik mijn steentje bijgedragen en les gehad op gestemd slagwerk
(vibrafoon, xylofoon, marchingbells en marimba) en ongestemd slagwerk
(kleine trom, diepe trom, overslag, base drum.). Ook op de piano en keyboard
kan ik me wat redden. Ik heb ooit het katholieke jongerenkoor ‘Juventus
viti” begeleid op keyboard en het baptisten opwekkingsbandje ‘Maranatha’. En
tot slot heb ik ook een tijdje gezongen als bas bij jongerenkoor ‘Genesis’.
Tussendoor veel andere dingen geprobeerd waaronder de basgitaar. Hier heb ik
niet echt les in gehad maar ben van mening dat ik me er aardig mee red 
de laatste jaren. Doordat Greet Berends voor haar studie helaas moest
stoppen met Joyce heb ik mij meteen aangemeld als bassist bij het combo. In
1998 was ik al eens ingevallen voor Greet tijdens het 15 jarig jubileum
concert in Winschoten en heb er een warm hart aan overgehouden. Het
evangelie is mij van kinds af aan bijgebracht en ben mijn ouders erg
dankbaar daarvoor. Het evangelie is voor iedereen en daar wil ik graag mijn
steentje aan bijdragen door mijn talenten te gebruiken voor onze Vader. Bij
het schrijven staan we aan de vooravond van kerst en hebben we een intensive
periode achter de rug van repeteren voor een volkskerstzang en de
kerstnachtdienst. Daarna gaan we een goed bezette agenda tegemoet met het
project. Ik heb er enorm veel zin in en voel me welkom bij deze geweldige
warme groep.



REPETITIES

Het  koor  repeteert  op dinsdagavond in  het  schoolgebouw van Ubbo Emmius
Scholengemeenschap, Bovenburen 60-72 Winschoten, van 19:30 – 21:45 uur. 

Heb je interesse kom dan gerust eens vrijblijvend kijken en luisteren!

CD 'ONDERWEG'

In september 2008 hebben wij een CD opgenomen met de titel ‘Onderweg’. Wilt
u thuis of in de auto ook van ons genieten, dan kunt u contact opnemen met één
van de bestuursleden. De kosten zijn € 10,- per stuk.

GIFTEN

Indien u ons wilt steunen met een gift kunt u dit doen via het volgende 
rekeningnummer:
NL44 INGB 0004 1417 10 t.n.v.
Gospelgroep Joyce Winschoten

DIRIGENT

Arnold Wienen

06-31310481 

arnoldwienen@gmail.com

LEDEN

Gospelgroep Joyce telt op dit moment 28 leden. 

STOPLICHT

Redactie: Marjan Halmingh en Arianne Guijt.

Het volgende StopLicht verschijnt voorjaar van 2017

mailto:arnoldwienen@gmail.com


BESTUUR

Voorzitter Jenny Pranger
Abel Tasmanstraat 38
9675 BE Winschoten
0597 413789 
jenny.pranger@zonnet.nl

Activiteiten Ellen Loos
A.M. Horalaan 65;
9681 CB Midwolda
0597 – 851161 
ellenloos1970@outlook.com

Secretaris Nelleke Haasnoot
Molenhornstraat 43
9671 KS Winschoten
0597 – 785904  
nelleke.37@hotmail.com

Bestuurslid Anne Doornbos
Zuidwending 99
9644 XC Veendam
06 44856886 
anne.doornbos@live.nl

Penningm. Jan Leendert Nap
Dassenwissel 4 
9675 PA Winschoten
0597 – 423396 
janleendert@familie-nap.nl

We wensen een ieder gezegende kerstdagen en een liefdevol en gezond 2017!
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