Udenhout
Wat hebben we mooi samen
gezongen met twee koren in
deze bijzondere kerk!
Inmiddels zijn alle kaarsjes
aangestoken en geeft het
andere koor de dassen weer
opgeruimd. De kerk gaat
volgend jaar in de verbouwing
maar de speeltuin is altijd
open! Tot volgend jaar!

Woord van de redactie
Het is al weer herfst! Het is al wat
kouder en de blaadjes zijn bijna
allemaal van de bomen gevallen.
Tijdens de repetitie is het al donker
en we zijn al druk met de kerstliedjes
bezig! Want het jaar is al weer bijna
voorbij, wat gaat dat snel! We
hebben een druk jaar gehad tot nu
toe. Wat hebben we de afgelopen
periode ook al weer gedaan?
- Koorkamp!
- Viering van onze 50 jarige parochie
- Jaarvergadering
- Zingen in Udenhout
- Viering in onze kerk

Koorkamp
Wat hebben we veel gedaan in
een weekend en wat was het
gezellig! We hebben allemaal
onze (verborgen?) talenten laten
zien en heel veel leuke spelletjes
gedaan. En wat hebben we
allemaal voor lekker eten
meegebracht op de vrijdag
avond! Alle kazen, komkommers
en bloemkolen zijn weer
opgegeten en we kijken al weer
uit naar volgend jaar! Gaan we
dan weer door het bos speuren?
Wie weet!
Facebook en website
Ons mooie koor heeft ook een
website en een Facebook
pagina. Volg je ons al?
Website: www.jjkbreda.nl
(hier staan ook onze Huisregels
op, lees ze nog eens door)
Facebook: ‘JJK Breda’

Weert
Op zondag 21 januari gaan we
met elkaar zingen in een klein
kerkje in Weert. We zijn
gevraagd of we in deze viering
onze mooie liedjes willen laten
horen. Deze viering is een
samenwerking tussen de
Protestanten en de
Katholieken. Deze viering is
om 16:00uur. Waarschijnlijk
gaan we eerst 's morgens in
onze eigen kerk zingen. Daarna
gaan we wat eten met elkaar
om vervolgens samen naar
Weert te gaan. Jullie krijgen
hier nog meer informatie
over.
Wat erg leuk om te weten dat
Beate als ze in Weert is hier
altijd naar de kerk gaat en in
deze kerk ook gedoopt is! Zij
laat weten dat ze het erg
jammer vindt dat ze er niet bij
kan zijn.

Kerst
Nu we (bijna) alle kerst
liedjes uit de rode map
gezongen hebben en Sander
mooi samen met Joyce kan
zingen, is het al weer bijna
tijd voor onze spetterende
kerst vieringen! Dit jaar
zingen we in Vuchterhage
(met een mooi kerst verhaal
😊) en trekken we weer een
volle kerk met onze kerst
avond.
Geef de pen door:
Hoi hoi, ik ben Constantijn! Ik
heb heel lang in Breda
gewoond maar woon sinds
een paar jaar in Waalwijk,
vlakbij de Efteling. Met mijn
vrouw Nicole en onze lieve
kindjes Liza en Wesley zie je
ons regelmatig verschijnen
tijdens vieringen en uitjes!
Zingen op ons koor geeft voor
mij veel ontspanning! Ik ben
heel blij met jullie gezelligheid
en zie elke week weer uit naar
een repetitie samen met
jullie! Zoals jullie weten is
vliegen mijn lust en mijn
leven. Ik ben nu vlieglessen
aan het nemen en hoop in
2018-2019 mijn vliegbrevet te
halen. Vlieg jij dan met mij
mee? Groetjes, Constantijn.
Ik geef de pen door aan: Eva

Agenda
6 December
10 December
13 December
22 December

6 December
8 December
31 December
3 Januari
6 Januari

Gert-Jan
Angelique
Marijke
Freek
Joyce

52 Jaar
35 Jaar
56 Jaar
9 Jaar
24 Jaar

19:00
10:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
10:30
19:00
19:00
19:00
10:30
--:-19:00
10:30
19:00
19:00

Bij de vieringen beginnen we om 10:00 met
het inzingen. Wees dus op tijd. Als wij
uitzingen eerder omdat we moeten reizen!

7 Januari
2 Februari
24 Februari
26 Februari

Eva
Jesper
Anique
Helen

36 Jaar
14 Jaar
24 Jaar
53 Jaar

Volgend JJK’tje op 7 Maart 2018

… iedereen super veel talenten
heeft laten zien tijdens het
koorkamp?
… je met een helm op je hoofd en
een plank je heel veel water kan
meenemen?
… er gezwommen is tijdens de
zaterdag avond?
… de JJKaas niet zo lekker meer is
Aan het einde van het koorkamp?
… Zwarte Piet ook piano
kan spelen?
... Joyce en Sander heel mooi
samen kunnen zingen?
… met zijn allen bij de piano staan
na de repetitie super gezellig is?
… Freek heel goed trompet kan
spelen?
… wij Petra (bestuurslid) en Leila
heel erg gaan missen? Zij hebben
afscheid genomen van ons koor.

Repetitie
Viering
Repetitie
Vuchterhage
en Kerstavond
27 December Repetitie
3 Januari
Repetitie
10 Januari
Repetitie
17 Januari
Repetitie
21 Januari
Viering + Weert
(Bethelkerk/
aan de Maaspoort)
24 Januari
Repetitie
31 Januari
Repetitie
7 Februari
Repetitie
11 Februari Carnavalsmis
14 Februari GEEN REPETITIE
21 Februari Repetitie
25 Februari JJK
Presentatieviering
28 Februari Repetitie
7 Maart
Repetitie

