Kerstviering 2018

Udenhout 2018

Koorkamp 2018
Koorkamp dit jaar was weer een
heerlijk feestje met elkaar.
Dit jaar zaten we zoals jullie weten in
Den Dries. Dit was ook een leuk en
gezellig plekje. Volgend jaar gaan we
weer met z’n allen naar de
Roerdomp. Dan zitten we in ’t Erf.
Dit is hetzelfde gebouw als vorig
jaar. Helaas hebben we dit jaar door
omstandigheden een aantal mensen
moeten missen. Gert-Jan, Lianne,
Nicole en Wesley, we hebben jullie
gemist en hopen dat jullie er volgend
jaar wel weer bij kunnen zijn om het
feest compleet te maken.

Ook dit jaar mogen we
weer samen met De SingSong-Singers de
allerzielenviering in het
altijd gezellige Udenhout
muzikaal gaan omlijsten.
Theo heeft ons vorig jaar
verteld dat we dit jaar
waarschijnlijk niet in de
kapel zouden kunnen
zingen ivm de renovatie.
Maar we hebben geluk
want de renovatie is nog
niet begonnen dus zingen
we wel in de kapel.
We verzamelen om 09:45u
bij de kerk zodat we op tijd
kunnen vertrekken.
Om 10:30u gaan we
inzingen en de viering
begint om 11:00uur.
We gaan er met elkaar
weer een mooi feestje van
maken.

Vuchterhage 2018
Op zaterdagavond
22 december zijn
de cliënten weer
heel blij omdat we
komen zingen. We
willen graag om
18:30u verzamelen
bij de kerk zodat
we op tijd kunnen
gaan lopen en om
19:00u kunnen
gaan beginnen met
zingen.

24 december hebben we het voorrecht om weer te
mogen zingen in onze eigen kerk. De viering begint
om 19:00uur. We willen jullie vragen om 18:00uur in
de kerk te zijn zodat we goed kunnen inzingen en
nog wat puntjes op de i te kunnen zetten.
Net zoals andere jaren willen we jullie vriendelijk
doch dringend verzoeken om je zo mooi mogelijk aan
te kleden. Denk hierbij aan een mooie jurk of pak of
iets wat je aan zou trekken als je naar een heel chic
feest gaat. Dus, laat je spijkerbroek deze avond aub
thuis in de kast, naast je gympies
Na deze viering zien we elkaar pas weer op 9 januari
voor de eerste repetitie van het jaar 2019

Kerstavondje 2018
Na Vuchterhage gaan we met elkaar terug naar de kerk waar we gezellig met
elkaar een kerstavondje zullen hebben. We willen graag met jullie een ruilspel
spelen. Wat jullie hiervoor moeten meenemen is een cadeautje van €2,50 wat je
zelf leuk zou vinden om te krijgen. Ook moeten jullie iets meenemen wat je juist
niet leuk vind en waar je graag vanaf zou willen.
We gaan er met elkaar weer een gezellige avond van maken.

Agenda

…met Joyce erbij het bestuur weer
compleet is.
… het bestuur haar veel succes wenst.
… Paul een klein probleempje heeft
met data.
…de viering op 9 december is ipv 10
december.
…dit Jéjékaatje gemaakt is door Ruth
…zij nog niet bij de juiste foto’s kan
voor in de verjaardagsboom.
…Dorothe, Joey, Anique en Ruth een
concert gaan voorbereiden.
…de datum voor dat concert nog niet
bekend is.
…Joey de viering van 14 oktober zonder
voorbereiding gespeeld heeft.
…en dit bijzonder goed gegaan is.
…Ruth hoopt er met kerst bij te kunnen
zijn.
…er een aantal koorleden een nieuwe
liefde hebben gevonden.
…Joey samen is gaan wonen met Els.
Mocht je iets hebben wat je kwijt
wil dan kun je dat mailen naar
jjk.ruth@gmail.com en ik kan er dan
voor zorgen dat het in het
Jéjékaatje komt

4 nov. Viering Udenhout
11:00 uur
7 nov. Repetitie
19:00 uur
11 nov. Viering
10:30 uur
14 nov. Repetitie
19:00 uur
21 nov. Repetitie
19:00 uur
28 nov. Repetitie
19:00 uur
5 dec. GEEN REPETITE
9 dec. Viering
10:30 uur
12 dec. Repetitie
19:00 uur
19 dec. Repetitie
19:00 uur
22 dec. Vuchterhage
19:00 uur
Aansluitend kerstavondje
24 dec. Kerstviering
19:00 uur
26 dec. GEEN REPETITIE
2 jan. GEEN REPETITIE
9 jan. Eerste repetitie 2019 19:00 uur
13 jan. Viering
10:30 uur

Ruth
Dorothe
Francisca
Gert-Jan
Angelique
Marijke
Freek
Joyce
Eva

1 nov. 40 jaar
12 nov. 36 jaar
13 nov. 19 jaar
6 dec. 53 jaar
8 dec. 36 jaar
31 dec. 57 jaar
3 jan. 10 jaar
6 jan. 25 jaar
7 jan. 37 jaar

Het volgende Jéjékaatje komt uit op 9 januari 2019

Het Jéjékaatje
Periode
november – december 2018

