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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 (was leuk en gezellig);
 de Uitgaansdag naar Roermond op 23 september
(een catastrofe, omdat de bus niet kwam!!);
 de Rabo sponsor stemming op 2 oktober en de fotosessie op 13 oktober; de Rabo Clubkas
Campagne ging ook niet door wegens de door de Rabobank opgestelde voorwaarden.
De fotosessie heeft, ondanks ziekte van de geplande fotograaf, gelukkig toch plaatsgevonden
en bij de aanbieding van deze nieuwsbrief treft u een digitale kopie aan. (Degenen die de foto
niet kunnen afdrukken kunnen -tegen betaling- een analoge kopie krijgen).
 in deze vijfde nieuwsbrief en laatste nieuwsbrief van dit lustrumjaar leggen we de nadruk op
de Cæcilia viering in november.
Om voor voldoende catering te zorgen, is het noodzakelijk dat u aan Piet van Velzen
opgeeft bij welke onderdelen u aanwezig zult zijn!!! (Introducees betalen voor het diner –
vooraf- € 35.-).

18 november 2018: Cæcilafeest 2018
Het lustrumjaar wordt afgesloten met het Cæciliafeest.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
11:00 Feestelijk Hoogmis met de uitvoering van de mis van César Franck
±13:00 Feestelijke bijeenkomst in het Partycentrum “Onder Ons”,
Kerkpolderweg 8, 2625 EB Delft. Telefoon: 015 256 9708
Aldaar wordt u ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers.
De jubilarissen (Rob Pieterse, 60 jaar; Betsy de Vreede, 25 jaar
en Wil van Hecke, 12½ jaar) zullen dan worden gehuldigd.
Daarna kunt u genieten van een aperitief en rond 15:00 uur begint het diner.
Tijdens de dag zullen er verschillende, verrassende optredens plaatsvinden door
groepen uit het koor; we verwachten veel leuks te beleven.
±18:30 Einde van deze feestelijke dag en het 59e Lustrumjaar;
daarna zullen we weer overgaan tot de orde van de dag en de komende vieringen
zoals gewoonlijk weer opluisteren in onze Maria van Jessekerk.
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