Nieuwsbrief nummer 1

juli 2018

De Feestcommissie van ‘Deo Sacrum’, ingesteld door de ALV 2018, voor de organisatie van de
festiviteiten in 2018, waaronder o.m. het 59e Lustrum, bestaat uit:
Henri Aalders (voorzitter), Mieneke van Geest, Roos van der Kruk, Anneke Priem, Piet van Velzen en
Annemieke Vis en zij willen u regelmatig op de hoogte houden van de voorbereidingen van de verschillende activiteiten die voor u en DOOR u worden georganiseerd ter gelegenheid van dit Lustrumjaar.
In deze eerste nieuwsbrief vermelden we de data van de verschillende activiteiten. Nadere informatie
wordt tijdig verspreid in navolgende nieuwsbrieven.

24/25 augustus 2018: BBQ
Ter gelegenheid van de verjaardag van het koor zal een barbecue worden
gehouden voor de koorleden. Aanvang ± 17:00 uur.
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de datum en plaats nog niet
bekend; U hoort dat zo spoedig mogelijk van ons.

23 september 2018:
zingen in de Kathedraal te Roermond
‘Deo Sacrum’ is uitgenodigd om de Eucharistieviering op te luisteren in
de SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL van het Bisdom Roermond.
De Eucharistieviering begint om 11:30 uur;
vertrek uit Delft om ± 08:00 uur.
Na de Eucharistieviering zal een lunch, een rondvaart en een diner
worden verzorgd; we verwachten rond 21:00 terug te zijn in Delft.

2 oktober 2018: Rabo Sponsorstemming
Op deze dag krijgen de leden van de Rabobank Cooperatieve Vereniging een
uitnodiging om te stemmen voor het sponsor bedrag voor het gemengd zangkoor
“Deo Sacrum”. Stemt!!!! om een zo groot mogelijke donatie te krijgen.

Mariahulde oktober: fotosessie
Na afloop van de Mariahulde in oktober zal in de dagkapel een fotosessie
worden gehouden om een koorfoto te maken (omdat we dan toch in
koorkleding verschijnen en vele leden dan ook aanwezig zullen zijn).

18 november 2013: Caeciliaviering
De Caeciliaviering zal worden gehouden op zondag 18 november 2018. Na de dienst
worden de jubilarissen gehuldigd. De feestelijkheden In “Onder Ons” duren de
gehele dag en zullen worden besloten in de namiddag met een diner.

