Nieuwsbrief nummer 4

oktober 2018

De Lustrumcommissie van ‘Deo Sacrum’ brengt u, door middel van deze nieuwsbrief, op de hoogte
van de voortgang van de voorbereidingen van de verschillende activiteiten die voor u worden
georganiseerd ter gelegenheid van dit Lustrumjaar 2018,zoals:
 de BBQ op zaterdag 25 augustus;
 de Uitgaansdag naar Roermond op 23 september;
Geen uitgaansdag n.a.v. misverstand met busonderneming!!!
Volgend jaar beter ?!?
 de Rabo sponsor stemming op 2 – 19 oktober 2018
en de fotosessie op 13 oktober;
 en het Caeciliafeest op 18 november.
In deze vierde nieuwsbrief leggen we de nadruk op de activiteiten in oktober;
begin november krijgt u informatie via de 5e nieuwsbrief over de activiteiten in oktober!

2 oktober 2018: Rabo Clubkascampagne
Bestond in voorgaande jaren de Rabobanksponsering voor verenigingen in de regio uit een prestatiefietstocht van 30/60 km, waarvoor per
deelnemer € 10,00/€ 20,00 voor de vereniging werd gesponsord, nu
heeft de Rabobank de regels veranderd.
De nieuwe lokale sponsoractie van de Rabobank Zuid-Holland Midden
in Delft is gewijzigd in een Rabobank Clubkas Campagne. Daarbij tracht
de Rabobank via de sponsering de band met de klanten te verstevigen
en/of te vergroten.
Één van de door de Rabobank opgestelde regels daarvoor vereist dat
de deelnemer aan de Clubkas Campagne ook een betaalrekening heeft
bij de Rabobank (vanaf 1 januari van het betreffende jaar) en die
hebben we niet! Daarom kan de sponsoractie van de Rabobank voor
verenigingen en stichtingen voor ons koor niet doorgaan.
Jammer, maar het is niet anders!!?!!

13 oktober 2018: Maria hulde / nieuwe koorfoto
Zoals gebruikelijk wordt elk jaar in mei en oktober een
Mariahulde gehouden; dit jaar o.m. op zaterdag 13 oktober.
Deo Sacrum luistert die viering zoals gewoonlijk ook weer op
met enkele meerstemmige Mariagezangen, naast verschillende volkszang Marialiederen.
Daar de Mariahulde door Deo Sacrum altijd wordt gezogen
vanuit de dagkapel, verschijnt het koor in koorkleding.
Daarom is het dé geëigende gelegenheid om, na afloop van
de Mariahulde, ook weer een koorfoto te maken van het
huidige koor, zoals voorheen ook tijdens elk lustrumjaar geschiedde.
We verwachten u allemaal voor de koorfoto 2018 !!!

