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Aan onze leden en belangstellenden, 
 
Zoals elk jaar vindt ook deze keer de jaarvergadering in het voorjaar plaats. 
En natuurlijk is er ook weer een interessant 2e deel, een voorstelling waarbij ook niet-
leden welkom zijn en waarvoor wij uw bijzondere aandacht vragen. 
 
Wij nodigen we u uit op 
 woensdag 7 maart 2018 om 19.00 uur in 

de Societät, Kleiner 2, Emmerich 
Het eerste deel omvat de ledenvergadering. De agendapunten vindt u aan het 
einde van deze uitnodiging. 
 
Om 20.30 uur vervolgen we deze avond met het optreden van het  

Theater mini-art uit Bedburg-Hau. 
 
De voorstelling "Falsche Freunde" is een collage met en om de taal. 
Een spraakverwarring en een taalspel van en met Crischa Ohler en Sjef van der 
Linden. 
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om met de acteurs in discussie te gaan. 
Deelname voor onze leden is gratis, niet-leden betalen € 5,00 p.p. (contant). 
Wij hopen dat u veel bekenden en vrienden meebrengt. 
 
Agenda jaarvergadering: 
1. opening door de voorzitter 
2. goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering 2017, deze zijn voor  
    aanvang in te zien en worden tevens op onze website geplaatst. 
3. jaarverslag van de secretarissen 
4. jaarverslag van de penningmeester 
5. verslag van de kascommissie 
6. decharge aan het bestuur 
7. benoeming kascommissie 
8. verkiezing bestuursleden: 
    dagelijks bestuur: aftredend en herkiesbaar Michael Arntz (D) en Jan Overdijk.    
    algemeen bestuur: aftredend en herkiesbaar: NL: Wim van Heugten,  
                                  Rien Visseren  en Edwin Zweers. 
                                  D: Brigitte Alex en Louis Cloosterman 
9. rondvraag en sluiting. 
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We nodigen u tevens uit voor de uitvoering van de  
 

Johannes Passion op 11 maart 2018. 
 

Aanvang 16.00 uur (!), in de St. Vituskerk Hoog Elten 
de kerk is open vanaf 15.15 uur 
 
De Johannes Passion, is een oratorium met als onderwerp het lijden en sterven van 
Jesus. Johann Sebastian Bach schreef het werk in 1724 en op 7 april van dat jaar 
werd de Johannes Passion voor de eerste maal in Leipzig uitgevoerd. 
Het twee uur durende werk behoort tot de indrukwekkendste composities over het 
lijden van Jezus. 
 
In tegenstelling tot de uitvoering van de andere Cantaten en mede door de vele 
solisten en het omvangrijke koor wordt voor dit concert een entree geheven.  
 
U kunt zich opgeven voor dit bijzondere concert door € 18,00 (niet genummerde) 
plaatsen in het middenschip en € 15,00 voor de zijbeuken, over te maken op onze 
rekening NL90RABO030.48.00.856. De betaalde kaarten liggen dan op 11 maart aan de 
kassa voor u klaar. 
 
 
 

Vriendelijke groet, 
Stoni Scheurer         Michael Antz 
 


