ACTIEF

Familiezangdag

KATWIJK

DV zaterdag 2 juni 2018: de Shaare Zedek
familiezangdag in Katwijk. De bekende koor- en
samenzangdag wordt gehouden in de Nieuwe Kerk.
Aanvangstijd 10.00 uur en sluiting 15.45 uur. De
massale buitenzang vindt plaats rondom het Witte
kerkje aan de Boulevard. Jong en oud van harte
welkom.
Wij nodigen u van harte uit voor dit grootse zangevenement. Uw inbreng en betrokkenheid mag gehoord
en gezien worden op deze unieke dag waarin we met
velen onze verbondenheid met Israël en in het bijzonder
het Shaare Zedek Ziekenhuis tonen. Dit programma in
Katwijk met glorieuze stemmen van honderden zangers,
prachtige liederen en muziek, zijn tekenend voor de
solidariteit met het volk van Jeruzalem en Israël.

Programma

Openingsbijeenkomst 10.00 - 11.45 uur
Koor-en samenzang in de Nieuwe Kerk
Ontmoeting/lunchtijd 11.45-12.45 uur
Pauzemoment rondom Nieuwe Kerk en Anker
Samenzang 13.00-13.45 uur
Boulevard/Oude Kerk (openlucht samenzang)
Slotbijeenkomst 14.20-16.00 uur
Massale koor- en samenzang in de Nieuwe Kerk

Zingt u ook mee met de 800 koorleden?
De dag dirigent is Mark Brandwijk. Mr. Uri Schwarz,
Director International Operations van het SZMC en
rabbijn, zal - net als in 2015 - tijdens het zangprogramma
enkele gedeelten uit de Thora voordragen.
De muzikale omlijsting wordt getoonzet door het
beroemde Van den Heuvel orgel en de christelijke
muziekvereniging uit Katwijk die met de fluit, hobo,
fagot, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombone,
bariton, tuba en dat in meervoud een extra dimensie
geeft aan deze familiezangdag.
Het dagprogramma is beschikbaar bij entree kerk(en).
Collecte t.b.v. Shaare Zedek Ziekenhuis. Toegang vrij.

Praktische zaken

Parkeren Volg de borden parkeren Boulevard. In
het centrum vindt u 3 parkeergarages vlakbij bij het
winkelgebied en het strand. De garage BoulevardZeezijde heeft 670 plaatsen en ligt in de duinen aan
de Boulevard. In deze parkeergarage kunt u alleen
met PIN betalen. Bij 3 van de 5 in- en uitgangen
is een lift bij: de Andreaskerk; de Voorstraat; de
Wilhelminastraat.
Lunchtijd Tijdens de middagpauze heeft u de
mogelijkheid gebruik te maken van consumpties,
belegde broodjes, haring en andere versnaperingen
die verkrijgbaar zijn in het Anker direct tegenover de
Nieuwe kerk. Neemt u uw eigen lunchpakketje mee en
wilt u dat rustig nuttigen? Ook u bent van harte welkom
in het Anker voor een heerlijke kop soep, koffie en thee.
Twee zalen staan ter beschikking voor de daggasten.

