22 januari 2018

Koorbericht
Lieve allemaal,
Gisterenmiddag hebben we het er al over gehad, maar nog even voor degenen die het misschien niet gehoord hebben/er niet waren:
morgenmiddag (23 januari) hopen we te zingen bij het Leger des Heils (‘buurtsteunpunt’) van 16.30 tot 17.00 uur en daarna is er
voor iedereen Pomms’ friet! (ook voor degenen die jullie brengen/met jullie meekomen)
Als jullie er 5 minuten van tevoren zijn is dat goed (als we maar om 16.30 uur kunnen beginnen, maar als je het leuk vindt om eerder
te komen ben je welkom. Er is nl. van alles te doen:
14.00 uur Officiële opening
14.45 uur Hapje, drankje, live muziek en leuke activiteiten, schminken, minipaardjes kammen (mijn paardjes zijn er ook deze
middag), mok handletteren en meer.
16.15 uur Bekendmaking gratis outfit
16.30 uur Koorzang
17.00 uur Pomms’ friet
Tamboerijnen ‘horen' helemaal bij het Leger des Heils, daarom lijkt het ons leuk om als laatste lied “This little light of mine” te
zingen met de lichtgevende tamboerijnen. Het is dan nog niet helemaal donker, maar dat geeft niks: nemen jullie allemaal je
TAMBOERIJN MEE? (niet vergeten hoor)
In februari zijn er alleen 2 repetities (7 en 21 februari) en geen medewerkingen.
De eerste koormedewerking staat gepland voor ♪ zondag 11 maart om 14.30 uur in de Maranathakerk te Barendrecht.
Verder hopen we op ♪ donderdag 29 maart (‘witte donderdag’) met het Slikkerveers mannenkoor te zingen tijdens een Passie- en
Paasconcert in de Singelkerk te Ridderkerk.
Ons tienerkoor en de ‘ladies’ (zónder het kinderkoor) zijn uitgenodigd om ♪ vrijdag 23 maart samen met een groot mannenkoor te
zingen in de Grote Kerk te Schoonhoven.
We hebben nog niet toegezegd, want onze medewerking hangt af van het aantal leden dat meezingt….
Ik heb beloofd dinsdagavond te laten weten of we wel/niet medewerking kunnen verlenen.
Tieners en ladies: willen jullie dinsdagmiddag aan ons doorgeven of je 23 maart mee kunt zingen en als je er dinsdagmiddag niet
bent, laat het dan even weten via een berichtje.
Doei doei,
Jennifer
XXX

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

