START VERKOOP
kaarten concert door het gospelkoor Elijah
op 19 oktober 2019
Op die zaterdagavond om 19.30 uur zal gospelkoor Elijah, ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw aan de Fenkelstraat, in dat
bewuste jubilerende kerkgebouw, een swingend gospelconcert verzorgen!
In de pauze is er koffie/thee en nadien napraten met een drankje.
Omdat het aantal kaarten beperkt is door de beschikbare ruimte, wordt u
als gemeentelid als eerste in staat gesteld kaarten te kopen voor uzelf en
eventuele niet-ingeschreven huisgenoten. Het is dus niet de bedoeling dat u
dan ook kaarten koopt voor buren/kennissen/oud-gemeenteleden.
Wanneer er na de eerste verkoop, die tot 15 september loopt, nog kaarten
beschikbaar zijn, zullen we dit kenbaar maken en kunt u nog voor "derden"
kaarten kopen. Kosten zijn €7,50 per persoon, inclusief consumptie.
De entreekaart is tevens de consumptie bon, de kerk is open vanaf
19.00 uur.
Op zondag 1, 8 en 15 september kunt u na de dienst tegen contante (en zo
mogelijk graag gepaste) betaling kaarten kopen bij een van de
commissieleden in de Pastorije.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dan persoonlijk aanwezig te zijn, dan
kunt u ook vanaf 1 september per e-mail uw kaarten reserveren op e-mail
diaconie.pknoudenbosch@solconmail.nl
U dient uw betaling van € 7,50 dan vóór 14 september over te maken
naar rekeningnummer NL 50 ABNA 0526 7181 96 t.n.v. Diaconie Prot Gem
Oudenbosch o.v.v. gospelkaart(en).
De kaarten kunt u dan op zondagen na de dienst op halen bij een van onze
commissieleden.
Indien de betaling niet gedaan is voor 14 september, vervalt uw reservering
weer.
Wij als commissie zijn erg enthousiast dat we dit koor hebben kunnen
vastleggen en bevelen dit concert dan ook van harte bij u aan!
Namens:
Charlotte Inkelaar, Rianne Wilmsen, Peter van Es, Bieneke de Waal, Arja en
Jacko van Dongen en Ben van Es

