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                                            Koorbericht 
 

 

 
Hoi lieve koorluitjes, 

 

De eerstvolgende koormedewerking is op D.V. ♪ zondag 5 maart tijdens een ‘Zondagavondzang’ van 19.00 tot ± 20.00 uur (dus een 

‘zanguurtje’) in kerk 'De Levensbron’, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 

Koorleden graag om uiterlijk 18.45 uur aanwezig zijn (vaak worden jullie een half uur voor aanvangstijd verwacht omdat er meestal 

een kwartiertje van tevoren al koorzang is, maar deze keer niet: we beginnen om 19.00 uur met zingen). 

 

Verder staat (voorlopig) op ons koorprogramma : 

♪ zondagochtend 19 maart: medewerking aan een dienst om 9.30 uur in Lopik. 

Er rijdt dan een koorbus en het is voor de organisatie van belang om z.s.m. te weten hoeveel personen (koorleden) met de bus 

meerijden. 

Daarom willen we jullie vragen om woensdag tijdens de repetitie aan ons door te geven of je met de koorbus mee wilt of met 

eigen vervoer naar Lopik komt. 

 De vertrektijd van de bus en het adres van de kerk etc. horen jullie nog. 

 

♪ zaterdagochtend 1 april: zingen in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam-zuid. Over de tijden enz. binnenkort meer…… 

 

♪ zondagmiddag 9 april: medewerking aan een dienst in de Dorpskerk te Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

♪ donderdagochtend 27 april: zingen tijdens de aubade op het Koningsplein in het centrum van Ridderkerk. 

 

♪ zondagmiddag 2 juli: medewerking tijdens een Open-lucht-dienst (ook, net als de aubade) op het Koningsplein in het centrum  

 van Ridderkerk. 

 

Woensdag 1 maart is het voorjaarsvakantie en dan zijn er geen repetities. 

Woensdag 8 maart is het Biddag en dan zijn er in veel kerken (ook in de Goede Herderkerk) diensten en daarom vervallen ook deze 

dag de repetities. 

 

Het is de bedoeling dat de contributie (18 euro voor een heel jaar) aan het begin van het nieuwe jaar voldaan wordt, maar nog maar 

weinig koorleden hebben betaald. 

(Het banknummer is: IBAN NL15 ABNA 0501 6872 97 t.n.v. Ridderkerkse Kinder- en Jeugdkoren / BIC: ABNANL2A) 

 

Bij de laatste koormedewerking (in de Riederborgh) was de opkomst van koorleden zéér teleurstellend….(we waren er een beetje 

verdrietig van). Nu hopen we dat jullie de komende koormedewerkingen er wel allemaal zullen zijn……. 

 

Dikke koorknuffel, 

Jennifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail:koorberichten.martine@upcmail.nl) 
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