NIEUWSBRIEF
Beste Dames
Zoals u weet staat ieder jaar een avond van onze vereniging in het teken van
Het goede doel

ZijActief IJsselstein

Dit jaar hebben we gekozen voor het
Restauratiefonds van de Sint Nicolaas Basiliek.

AGENDA 2015
Donderdag 19 maart
Jaarvergadering van
ZijActief provincie
Utrecht in Zegveld
Vrijdag 17 april

Wij worden van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan deze
monumentale kerk. Bij de zij-ingang aan de St. Nicolaasstraat wachten de
heer Jan Lippus en pastor Paul Brennickmeijer ons op.
Een deel van de groep gaat met de heer Lippus mee. Hij kan ons tijdens een
rondleiding door de basiliek veel vertellen over de architectuur en het
prachtige interieur.
De andere groep gaat mee met pastor Brennickmeijer naar het
parochiecentrum. Daar krijgen wij een een interessante uitleg over iconen. De
pastor is in de loop der jaren erg bedreven geraakt in deze bijzondere
schilderkunst. Hij neemt ook enkele zelfgeschilderde iconen mee.

Muzikaal toneelstuk in de
Deel
Woensdag 20 mei
Geneeskrachtige kruiden

Rekeningnummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein.

Ledenadministratie:
Willy de Cocq
willydecocq52@gmail.com
Telefoon: 030-6874022
Gildemeesterlaan 13

Pas in de pauze zorgen de vrijwilligers dat er koffie of thee klaarstaat in de
kerk. De kosten hiervoor zijn 50 cent. Dat is ook het goede moment om de
collecteschaal rond te laten gaan, als aanvulling op de inhoud van de
envelop, die ZijActief geeft voor het restauratiefonds. Vervolgens wisselen de
groepen van activiteit.
We willen u weer vragen ons te melden of u aanwezig zult zijn. De
vrijwilligers in het parochiecentrum willen graag weten hoeveel stoelen er
nodig zijn en hoeveel koffie er gezet moet worden. U kunt zich aanmelden
door middel van een email aan willydecocq52@gmail.com en indien u geen
email heeft telefonisch op nummer 030-6874022.
Wij zien u graag op

3401 GL IJsselstein

Donderdag 12 maart
Zij-ingang St. Nicolaasstraat
Aanvang 20.00 uur

Introducées betalen
€ 3,50 (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en
verslagen van onze
activiteiten!

Nog even wat anders!
Heeft u er nog aan gedacht om de contributie van € 35 vóór 1 maart over
te maken op bankrekening NL10 INGB 0006739303 t.a.v. ZijActief
IJsselstein. Wilt u er dan ook uw meisjesnaam bij vermelden?
Tot dan,
Het bestuur.

