MISDIENAARSDAG
2019
Voor alle misdienaars en acolieten van het
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Zaterdag 25 mei 2019
Van 10.00 uur tot 15.45 uur
Attractiepark Duinen Zathe / Noorder
Es 1, 8426 GW Appelscha
Beste misdienaars,
Aanmelding
Jullie spelen als misdienaars en acolieten een
Op het rol
snijpunt
Groningen,
belangrijke
in onzevan
vieringen.
Jullie Friesland
helpen en en Drenthe
dienen in de liturgie en dragen bij aan een
feestelijke en plechtige viering.
Wij willen jullie graag uitnodigen voor een gezellige
misdienaarsdag. Eerst zal onze bisschop, mgr. Van den
Hout, voorgaan in een eucharistieviering in de grote
zaal van het attractiepark Duinen Zathe. Daarna gaat
het programma verder in het park. Wij rekenen op een
grote groep kinderen en jongeren. Zorg dat je erbij
bent !
Pastoor Victor Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Programma
9.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
15.30 uur
15.45 uur

Aankomst in Appelscha
Feestelijke eucharistieviering
Spelen in het attractiepark
in groepen patat eten daarna:
spelen in het attractiepark
Slotbijeenkomst
Afscheid

Deze misdienaarsdag kost je niets en wordt je aangeboden
door het bisdom Groningen Leeuwarden. Je krijgt deze
folder toegestuurd/gemaild van het bisdom of van je eigen
parochie. Het is de bedoeling dat je je aanmeldt bij de
pastoor, pastoraal werk(st)er, het parochiebestuur of de
contactpersoon van de misdienaars in jouw eigen parochie.
De parochie/misdienaarscontactpersoon moet de namen
van de misdienaars en acolieten die meegaan, doorgeven
aan het bisdom. Bovendien is het de bedoeling dat de
parochie zelf het vervoer organiseert. Wij vragen aan de
parochies per tien kinderen minstens één volwassen
begeleider mee te laten gaan. Het meebrengen van geld,
eten of misdienaarskleding is niet nodig.
Bij de opgave van de misdienaars en acolieten die mee
gaan ook graag het aantal begeleiders doorgeven met de
volgende gegevens: Naam, telefoonnummer en e-mail.
Eventuele dieetwensen kunnen ook worden doorgegeven.

opgave vóór vrijdag 10 mei bij Lisette Winter:
l.winter@bisdomgl.nl

