Hoi lieve allemaal,
Zoals jullie weten is er woensdag a.s. (31 oktober) weer een zgn. ‘open repetitie’ in
het ‘Buurtsteunpunt' van het Leger des Heils.
Een enkel koorlid heeft al afgemeld, maar we hopen dat verder alle koorleden
aanwezig zullen zijn.
De laatste repetitie was in de Hervormde Kerk van Rijsoord en daar was de
opkomst van de koorleden zéér teleurstellend!
Degenen die wél zijn geweest hebben laten weten het heel fijn te vinden om af en
toe in de kerk te repeteren (‘zingt fijn’ werd gezegd).
We mogen woensdag 14 november weer in de kerk repeteren en hopen dat alle
koorleden er dan ook zullen zijn (gezamenlijke koren van 18.45 toto 19.30 uur;
tieners/ladies ‘apart’ tot 20.15 uur).
♪ Vrijdag 2 november hopen we met de Tieners en Ladies (deze keer zonder
kinderkoor) te zingen tijdens de ‘Lichtjesavond’ in de aula van Vredehof, Lagendijk
112 te Ridderkerk.
Koorleden graag om uiterlijk 19.20 uur aanwezig zijn (‘begin’ van de avond is om
19.00 uur en ons zingen staat gepland om 19.30 uur).
♪ Zondag 11 november hopen we medewerking te verlenen aan een ‘open deurdienst’
om 17.00 uur in de Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16 te Nieuwerkerk a/d/ IJssel.
Koorleden graag om uiterlijk 16.40 uur aanwezig zijn (koor- en samenzang begint al
om 16.50 uur).
Voor de duidelijkheid even alle repetities en medewerkingen op een rijtje:
woensdag 31 oktober: 'open repetitie' in het ‘Buurtsteunpunt'
vrijdag 2 november: Tieners/Ladies ‘Lichtjesavond’
zondag 11 november: ‘open deurdienst’ in Nieuwerkerk a/d IJssel
woensdag 14 november: gezamenlijke repetitie in de Hervormde Kerk te Rijsoord
woensdag 28 november: 'open repetitie' in het ‘Buurtsteunpunt'
zondag 9 december: Adventsdienst om 17.00 uur in de Breepleinkerk te
Rotterdam
woensdag 12 december: repetitie in het ‘Buurtsteunpunt’
vrijdag 21 december: Kerstviering Laurenskerk te Rotterdam
maandag 24 december: Kerstavonddienst in de Hervormde Kerk te Rijsoord
Doei liefies,

tot woensdag!

Jennifer

