Meer informatie?
Je kunt ons bellen of emailen, of kijk op onze
website. Daar kun je je ook inschrijven.

E‐mail, aanmelden & website

misdienaarsweekend@hotmail.com
opgave@sintfranciscuscentrum.nl
www.sintfranciscuscentrum.nl

20 ‐ 22 September 2019

Misdienaars
& Acolieten
Weekend
Telefoon
076 ‐ 522 3444

Naam:
Straat:
Plaats:
E‐mail ouders:
Parochie:

Plaats:

Leeftijd:
Postcode:
Tel.nr.:

Jongen/Meisje

Ja, ik neem deel aan het misdienaarsweekend op 20, 21 & 22 september 2019

(Knip dit strookje af en stuur het uiterlijk 8 september in een envelop op naar:
Sint Franciscuscentrum t.a.v. Misdienaarsweekend, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Maak het bedrag bij voorkeur over op banknummer NL91RABO0158784022 van het Sint
Franciscuscentrum Breda ovv Misdienaarsweekend 2019.)

Kiezen en delen

Van vrijdag 20 september 2019 in
Hoeven 19.00 uur
t/m zondag 22 septemberr
12.00 uur.

Doe je mee?
Heb je zin in een leuk en ontspannen weekend
met andere leeftijdsgenoten? Met jongens en
meisjes die net als jij misdienaar of acoliet zijn?
Gewoon een leuk weekend, met samen spelen,
eten en vieren? Ontdek dan dat jij niet de enige
misdienaar bent. Kom op plekken rondom
Bovendonk waar bijna niemand komt. Speur
door het bos, verken Hoeven en ontdek wat
daar allemaal is te zien en te doen. En nog veel
meer!
Ga je mee? Geef je dan snel op! Dat kan tot en
met 8 september 2019, via het strookje
of een email. Kijk op de andere
kant voor de info.

Voor wie?
Voor alle misdienaars en acolieten tot
21 jaar uit het Bisdom Breda.
Wanneer?
Van vrijdag 20 september 19.00 uur
t/m zondag 22 september 12.00 uur.
Waar?
In en rondom Bovendonk, Hofstraat 8,
4741 AK Hoeven
Wat kost het?
De kosten voor het weekend zijn €25
per persoon. Daar zit dan alles in: eten,
drinken, overnachten. Tip: Misschien
wil je parochie je wel sponsoren?

Van 20 ‐ 22 september 2019
Samen spelen/eten/vieren
Ontdek de geheimen van Bovendonk
Misdienen in de kerk in Hoeven
En nog veel meer!

