St-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Dankjeweldag
Kinderkoren
Maastricht – Pinksterzaterdag 19 mei 2018
in het kader van de Heiligdomsvaart Maastricht 2018
gecombineerd met de Misdienaarsdag 2018
Graag willen we in 2018 weer een ‘Dankjeweldag voor Kinderkoren’
organiseren. In heel Limburg zijn er heel wat kinderkoren die
regelmatig in de kerk zingen. Om al die kinderen dankjewel te zeggen
zijn ze uitgenodigd bij de Heiligdomsvaart te Maastricht, waar ook de
Misdienaarsdag plaatsvindt. Het belooft een mooie dag te worden met
leuke en spannende activiteiten in de stad en de kerken! Ook oefenen
we een paar mooie gezangen die we in de Mis zullen zingen.

Programma:
10.00 uur inschrijven in de Basiliek Sterre der Zee
10.30 uur opening in de Basiliek Sterre der Zee
Op het programma staan een film over Sint Servaas & de Romeinen,
een bezoek aan de Sterre der Zee, een wandeling naar de Sint Servaas
waar we zelf een kleine noodkist of schatkist maken en een speurtocht

door de basiliek. Om 15.30 u vieren we samen met hulpbisschop mgr.
De Jong de H. Mis bij het graf van Sint Servaas en om 16.30 u is de dag
gedaan.
Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 is “Doe goed en zie niet om”.
Wij willen daarom iets goeds doen voor de stichting Kinderen van de
Voedselbank (www.kinderenvandevoedselbank.nl). Daarom vragen wij
jullie om nieuwe spulletjes mee te nemen. Hiermee gaan we in ons
programma aan de slag, zodat we in de week van de Heiligdomsvaart
deze spullen kunnen overhandigen aan deze stichting.
Aan welke nieuwe spullen denken we voor de noodkist/schatkist?
Speelgoed zoals teken- en
kleurspullen, spelletjes,
schoolartikelen, stiften, potloden,
kleurboeken, leesboeken,
stoepkrijt, klei etc.
Toiletartikelen zoals wasgel,
babyshampoo, bodylotion,
deodorant, makeup-setjes,
luchtjes, deodorant, washandjes, handdoekjes etc.
Schoolartikelen zoals broodtrommeltjes, bidons, rugzakjes, pennen,
potloden, lineaal, gum, lijm, pennenmap, klapper etc.
Kleding vanaf baby tot jongvolwassenen zoals sokken, ondergoed,
zakdoekjes, sjaaltjes, broeken, shirtjes, jassen, schoenen, truitjes, petjes,
korte kleding, zwemkleding, sportkleding etc.

Het zou heel mooi zijn als we er niet alleen samen een mooie dag van
maken maar als we ook andere kinderen daarin kunnen laten delen!
Het kan heel leuk zijn om van te voren samen iets te bedenken of te
maken dat je dan op die dag meebrengt!

Het belooft een mooie dag te worden! Mis het niet!
Aanmelding en info dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
Kosten: deelnemers: € 9,50/ begeleiders: € 4,50 (inclusief lunch)
Na aanmelding ontvangt u verdere informatie!

