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In deze nieuwsbrief:  

Goede Vrijdag – Wat een feest – Dank – En verder 

 

De eerstvolgende jubileumactiviteit is op 22 april met de speciale JCS Goede Vrijdagviering 

 

Goede Vrijdag 

Zoals we al in onze vorige nieuwsbrief meldden werd het eventjes wat stiller in het 

jubileumjaar, tenminste naar buiten toe. Achter de schermen werd er hard gewerkt voor de 

volgende activiteit: de Goede Vrijdagviering met liederen uit Jesus Christ Superstar en naast 

het lijdensverhaal, ook eigentijdse teksten. Ook wordt Judas in het verhaal uitgelicht en in 

tekst en muziek wordt er aandacht besteed aan de rol die hij in het verhaal vervult. Een 

projectkoor van ongeveer 30 mensen zal de liederen ten gehore brengen. Ook in ’t Zout en op 

onze website kun je meer over deze bijzondere viering lezen. De viering begint op 22 april om 

19.00 uur en is voor iedereen natuurlijk vrij toegankelijk. 

 

Wat een feest 

Dat was het op 26 februari met de cabaret voorstelling in de kerk en de OPA avond in café 

Old Tivoli. Misschien wat minder druk dan we zouden willen, maar wel een heel gezellige 

sfeer en zeer tevreden mensen. Dankzij de inzet van de cabaretgroep en de organisatie van de 

feestavond werd het een bijzonder geslaagd feest. Een verloting met een hele goede 

opbrengst, waarvoor we de winkeliers heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Met name 

Anton Linthorst is hiervoor op sjouw geweest. Helaas moest hij vanwege ziekte de feestavond 

voorbij laten gaan en we wensen hem natuurlijk sterkte en beterschap en onze hartelijke dank 

voor zijn inzet. 

 

Dank 

Die dank is er ook voor de winkeliers, die een sponsorbedrag hebben gestort en dan noemen 

we met name woninginrichting Voordepoorte en de firma Beeld en Geluid, die een financiële 

bijdrage hebben gestort. Ook willen we graag uitvaartzorg Herman Bakker hierbij noemen, 

die bij de film over het geheim van de Deventer sarcofaag onmiddellijk de “Radboud 

sarcofaag” ter beschikking heeft gesteld. Hartstikke fijn dat we zo geholpen worden. 

 

En verder 

Voor de zomervakantie staan er nog enkele activiteiten op het programma. In mei is er 

natuurlijk de jaarlijkse rommelmarkt weer en dat is altijd een feest. Ook in de maand mei 

wordt het kinderfeest georganiseerd. Daar komen we later nog op terug. En tenslotte is er 

natuurlijk nog ter afsluiting van het seizoen de jaarlijkse kom-over-de-brug viering, die deze 

keer een speciaal tintje zal krijgen. 

 

 
 
 

 


