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Zingen in de bak
VoiceMail draagt bij aan Paasdienst De Kruisberg
DOETINCHEM - ,,Het is
spannender dan een normaal optreden, want er zijn
alleen maar mannen die je
aankijken. Je denkt zo nu en
dan: wat zouden die hebben
gedaan?” Voor Debora
Reesink (15) was het zingen
in de penitentiaire inrichting De Kruisberg een avontuur. Ze zong er voor het
eerst haar solo.
Op eerste Paasdag zong het jongerenkoor VoiceMail in de gevangenis tijdens de ochtenddienst. Debora Reesink is een
van de jeugdige zangeressen
van het koor en ze vond het een
hele belevenis.
,,In de gevangenis heb je wel het
meest enthousiaste publiek.
Mensen zingen mee en klappen. Ook tijdens mijn solo.”
Ook voor dirigente Myrthe Nahuis was het een optreden met
een gouden randje. ,,Je zag
mensen die tot tranen geroerd
waren. Tegen elkaar zijn gedetineerden meestal stoer, maar
dat ze tijdens ons zingen hun
emoties lieten zien, dat was heel
wat. Je ziet de mens achter de
gevangene.” En de gedetineerden zagen jongeren van 12 tot
20 jaar die zich er niet voor
schamen Christen te zijn.

Detectiepoort
Al om half negen ’s ochtends
stonden de jongerenzangers
voor de deuren van De Kruisberg. Het duurt even voordat je

Sjir L’Adonai
VoiceMail is een koor voor
jongeren van 12 tot 20 jaar.
Het is een van de drie zanggroepen van Sjir L’Adonai in
Doetinchem. De naam van
deze organisatie betekent
‘Een lied voor de Heer’ en de
koren willen dan ook de
Boodschap uitdragen, die ze
ook uit de Bijbel hebben vernomen. Naast VoiceMail is
er nog een koor voor kinderen van 6 tot 9 jaar (Sjirkids)
en een koor van 9 tot 12 jaar
(Young Voices). De koren
zijn niet aan één enkele kerk
gebonden, de zangers en
zangeressen komen uit allerlei religieuze richtingen.
Voor meer informatie kunnen mensen bellen met
voorzitter Gerrit van der
Kamp: 0314-622355.
zo’n gebouw binnen bent. ,,We
moesten ons persoonlijk identificeren en daarna door vier deuren en een detectiepoort. Daar
controleren ze op messen en
andere metalen”, aldus Nahuis.
,,Je riem moet af en sommige
mensen moeten de schoenen
uit doen”, voegt Reesink toe. De
bewaking was ook in het cellencomplex optimaal, zodat er
niets vervelends zou kunnen
gebeuren. Zelfs een gesprekje
met de gedetineerden zat er niet
in.

Debora Reesink (midden) zong in de gevangenis voor het eerst
haar solo.
FOTO: ROEL KLEINPENNING

Open avond

Liefde
De jongeren van VoiceMail vinden zingen in de gevangenis een
belangrijk gegeven. ,,Jezus zocht
ook de mensen op, die dat het
hardst nodig hebben”, verklaart
Nahuis. Haar koor zingt vooral
Engelstalige liedjes met titels als
‘I can’t live a day without You’ en
‘I am not ashamed’, waarin de
zangers getuigen van hun liefde
voor God. In de penitentiaire in

richting in Doetinchem zong
Debora Reesink het solonummer ‘God’ van de bekende zangeres Rebecca St. James. ,,Ik was
vooraf wel bang dat ik de tekst
zou vergeten”, lacht ze.
,,Maar als je er eenmaal staat, is
het belangrijker te hopen dat de
luisteraars doorkrijgen waar het
eigenlijk om gaat.”

,,Kooravond is voor mij
meer dan zingen alleen: het
is een avondje uit”, aldus
Debora Reesink. Op 4 april
houden de drie koren een
open samenzangavond in
de Goede Herderkerk. Van
18.45 tot 19.45 uur de kinderkoren, tussen 20.00 en
22.00 uur zingt VoiceMail.

Bredere aanpak
van overgewicht
OUDE IJSSELSTREEK - Gesunde Kinder in Gesunden
Kommunen. Onder deze
fraaie kreet heeft professor
Doctor Naul van de universiteit in het Duitse Essen een
vijfjarig plan opgezet met als
doel een nog bredere aanpak
van overgewicht bij kinderen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft de intentie
uitgesproken om hieraan
deel te nemen.
Nog maar een paar weken
geleden werd de champagne
ontkurkt omdat het project
B-fit van start ging. Ook dit
project richt zich op het bestrijden van overgewicht.
,,Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen (GKGK)
gaat nog verder’’, legt wethouder John Freriks uit.
,,GKGK richt zich niet alleen
op het kind, maar ook op het
blijvend veranderen van de
fysieke en sociale leefomgeving van het kind. Alle acties
en interventies die met B-fit
gepleegd worden, passen
binnen het project GKGK.’’
Het project komt in aanmerking voor nationale, Euregionale en Europese subsidies.

Oude testament
vreugde of ergernis
DOETINCHEM - Het Oude
Testament in de Kerk, bron
van vreugde of van ergernis.
Over dit onderwerp spreekt
dr. C.J. den Heyer op donderdag 3 april in de Wingerd,
de Bongerd 4 te Doetinchem. De avond wordt georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie Vorming
en Toerusting en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

