Uitnodiging
Na 17 jaar stopt pastoor Cyrus van Vught met zijn werkzaamheden in onze parochie,
om zijn weg in Duitsland te vervolgen. Dit laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. Zowel
bij zijn voorgaan als priester als in zijn persoonlijke en betrokken omgang met jong en
oud zullen ongetwijfeld velen zijn geïnspireerd door zijn aanstekelijke geloof, vaak
gepaard met nuchterheid en humor. Daarom nodigen wij u namens het
parochiebestuur uit voor een feestelijk afscheid op

zondag 26 augustus 2018
Locatie: Maria Geboortekerk, Berg en Dalseweg 40, Nijmegen
Afscheidsfeest
10:30 uur

Eucharistieviering met koor, kinderwoorddienst
en crèche

12:00 uur

Feestelijke receptie met koffie, taart, een drankje
en lekkernijen. Voor kinderen liggen er spelletjes
en knutselgerei klaar.

Cadeau

Taart en cake

Wij willen graag een gezamenlijk
cadeau aan pastoor Cyrus aanbieden:

De lekkerste taarten worden vaak thuis gebakken!
Het zal de feestvreugde verhogen als u een
taart/cake wilt maken en die meeneemt naar het
afscheidsfeest. De taarten kunnen worden
afgeleverd op zaterdagochtend 25 augustus of op
de dag zelf op het kerkplein. Wilt u ons vóór 19
augustus doorgeven als u iets bakt?

een miskoffer voor op reis en een
bijdrage voor een bedevaart naar het
Heilig Land.
U kunt uw bijdrage op 26 augustus ter
plekke in de daarvoor bestemde
“cadeaubox” deponeren.

Bij voorkeur mailen naar:
afscheidpastoorcyrus@gmail.com
Eventueel bellen: 06-11357489 (Willem Bökkerink)

Graag aanmelden!
Voor de catering is aanmelding voor de feestelijke middag belangrijk. Wij vragen u daarom ons
vóór 19 augustus te laten weten met hoeveel volwassenen en kinderen u komt.
Bij voorkeur mailen naar: afscheidpastoorcyrus@gmail.com
Eventueel bellen: 06-11357489 (Willem Bökkerink)
Let op, die dag kan er niet op het kerkplein geparkeerd worden!
Het organiserend comité bestaat uit:
Willem Bökkerink, Selinde van Dijk, p. Harm Eskes, Johan Holterman, Margreet Holterman, Mariette
Jansen, Paula Klein, Monique Leclercq, Berthine de Roo, Pim van Rossum en Trudy Spanjers

