
Onderwerp: uitnodiging 50 jarig bestaan Jongerenkoor Sint Antonius  
Ede, 25-10-18 

Geachte/Beste lezer  

Na 50 muzikale jaren is het zover: Jongerenkoor Sint Antonius bestaat een halve eeuw! Dit 
mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Graag wil het koor het vijftig jarig bestaan 
samen met u vieren. Daarom ontvangt u hierbij een persoonlijke uitnodiging voor de 
festiviteiten omtrent deze bijzondere mijlpaal.  
 
Allereerst vindt er vrijdag 9 november een meezingconcert plaats in de aula van het Marnix 
College. Oud-leden brengen die avond samen met het huidige koor ‘gouwe ouwe’ nummers 
ten gehore. De zaal (in het hoofdgebouw) opent om 19.30 uur en het concert begint om 
19.45 uur. Naar verwachting duurt dit tot 21.00 uur. Het adres: Prins Bernhardlaan 30 te 
Ede.  
 
Een mooie kerkdienst ter ere van dit jubileum mag uiteraard niet ontbreken. Daarom is er 
zondag 11 november om 10.30 uur een feestelijke viering in de Sint Antoniuskerk te Ede. 
Ook hier staan tientallen oud-leden, muzikanten en de voormalig dirigenten samen met het 
huidige koor op het altaar om gezamenlijk oude tijden te doen herleven.  
 
Er hebben zich meer dan honderd oud-leden aangemeld en er wordt al volop - en met veel 
plezier - gerepeteerd. De viering en het concert worden dan ook meer dan de moeite van 
het beluisteren (en bekijken) waard!  
 
Indien u bij één of beide gelegenheden aanwezig wilt zijn, zullen wij een zitplaats voor u 
reserveren in de kerk, resp. in de aula van het Marnix College. Daarom horen we graag 
uiterlijk zondag 4 november van of u wilt komen en met hoeveel personen. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden u te zien!  
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via JKA50@outlook.com. 
  
 

Met muzikale groeten,  

De Jubileumcommissie JKA 50, 

Antoinette de Jong 
Gerrie Berkhout 
Lodewijk Busscher  
Ria Lucas 
Ruud van der Linden 
Susanne de Boer  

Foto: eerste jubileumrepetitie op vrijdag 12 oktober jl. 

mailto:JKA50@outlook.com

