7 oktober 2017

Koorbericht
Hoi lieve koorluitjes,
Zoals jullie weten repeteren we niet meer elke week en de meesten van jullie (ook de ouders) vinden dit een ‘goed idee’.
Afgelopen woensdag (4 oktober) waren er geen repetities, maar de week daarvoor (27 september) wél.
Een groot aantal koorleden is toen echter niet gekomen zónder bericht en we waren daar best verdrietig om…..
Op ♪ zaterdag 4 november hopen we, zoals jullie weten, medewerking te verlenen aan een grote zangavond in Goes (zie bijgaande
poster). Voor deze avond hebben we nog maar 2 repetities… De grote of Madeleine Kerk is een héle gróte Kerk en de mensen in
Goes verwachten ook een gróót koor…(zijn ze van ons gewend). We hebben echter minder koorleden dan voorheen, dus is het van
belang dat alle koorleden mee zullen zingen.
De organisatie in Goes (en ook een grote groep jongeren daar) doen enorm hun best dat het een 'geslaagde avond’ mag worden,
zeker ook wat de opbrengst voor het mooie doel (hulp aan Bangladesh) betreft!!
We hopen dan ook echt dat jullie allemaal mee zullen zingen op 4 november (en dat iedereen ook aanwezig zal zijn tijdens de
repetities op 11 en 25 oktober!)
Er rijdt een koorbus naar Goes, maar misschien zijn er koorleden die met eigen vervoer willen komen.
Omdat er kaartverkoop is en je dus een toegangskaart nodig hebt om binnen te komen (koorleden hebben uiteraard geen
toegangskaart nodig) willen we proberen iets te ‘regelen’ voor degenen die koorleden naar Goes brengen.
Dan moeten we wel (tijdig) preciés weten om hoeveel mensen dat gaat; daarom vragen we woensdag a.s. tijdens de repetitie wie er
met eigen vervoer komt en wie er met de bus mee wil.
Er is nog een (vriendelijk) verzoek vanuit de organisatie: of de meisjes in de kerk een rok onder het gilet willen dragen.
(Men is daar gewend dat meisjes geen broeken in de kerk dragen.) De meesten van jullie dragen al een rok en voor degenen die geen
rok hebben: misschien kun je er voor deze keer één van iemand lenen?
Op de bijgaande poster staat nog niet de ‘nieuwe’ naam van ons koor, dat komt omdat er al publicatie was voor we de naam met het
koor besloten hadden. Hierover meer in één van de volgende koorberichten.
Over de juiste (vertrek)tijden enz. krijgen jullie (uiteraard) nader bericht.
Nou liefies, dat was het dan weer.
We hopen jullie woensdag a.s. allemaal te zien in de Goede Herderkerk.
Dikke koorknuffels,
Jennifer

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

