
Kom meevieren met onze
Kom meevieren met onze    

FamiliedagFamiliedag    
12 mei 201912 mei 2019  

Hoeksteen van onze samenleving

Hoeksteen van onze samenleving  

Werkgroep Eucharistie Vieringen in het Papiamento Zwolle en Rectoraat St Tho-Werkgroep Eucharistie Vieringen in het Papiamento Zwolle en Rectoraat St Tho-

mas van Aquino Zwolle, nodigt u en uw gezin uit:mas van Aquino Zwolle, nodigt u en uw gezin uit:  

Tijd: Tijd:       11:45 11:45 --  16:00 uur. 16:00 uur.   

Adres:Adres:      Kloosterkerk, Assendorperdijk 4, Zwolle. Ingang via parkeerplaats Kloosterkerk, Assendorperdijk 4, Zwolle. Ingang via parkeerplaats   (achter de klooster) (achter de klooster)   

FB:FB:      www.facebook.com/Rectoraat San Thomas d’Aquino www.facebook.com/Rectoraat San Thomas d’Aquino   

Contactpersonen: Contactpersonen: Ramona: 06Ramona: 06--27521205 of Gino 0627521205 of Gino 06--5533016455330164  

COMPLEET VERZORGD CARIBISCHE PAKKET* COMPLEET VERZORGD CARIBISCHE PAKKET* 

Inbegrepen:Inbegrepen:  Rundvleessoep, Johnnycake, Rundvleessoep, Johnnycake, 

(gebakken brood) met kaas, Empanada met kip, (gebakken brood) met kaas, Empanada met kip, 

toetje; flan, 1 frisdrank en één lot toetje; flan, 1 frisdrank en één lot --eerste rondeeerste ronde--  

Rad van Fortuin. Rad van Fortuin. Prijs: Prijs: €€  12,00 12,00   

* Alle verkochte kaarten dingen mee voor een deurprijs!!* Alle verkochte kaarten dingen mee voor een deurprijs!!  

COMBI CARIBISCHE PAKKET: COMBI CARIBISCHE PAKKET: Inbegrepen: Rund-Inbegrepen: Rund-

vleessoep, Johnnycake met kaas, Empanada met vleessoep, Johnnycake met kaas, Empanada met 

kip, toetje: flan, en 1 frisdrank.kip, toetje: flan, en 1 frisdrank.  Prijs: Prijs: €€  8,008,00  

De Soep, hapjes en fris worden ook los verkocht. Zo-De Soep, hapjes en fris worden ook los verkocht. Zo-

lang voorraad strekt! lang voorraad strekt!   

K�� �e� �	 f����� ������!

K�� �e� �	 f����� ������!

K�� �e� �	 f����� ������!   

S���� ���� �� ��� f�����!

S���� ���� �� ��� f�����!

S���� ���� �� ��� f�����!   

Ie������ i! �"#k�� ‘B�� B�'(’!

Ie������ i! �"#k�� ‘B�� B�'(’!

Ie������ i! �"#k�� ‘B�� B�'(’!   

Programma:Programma:  

11:45 uur: 11:45 uur: Wij beginnen met een Eucharistieviering Wij beginnen met een Eucharistieviering 

voor de hele familie met Pater Wijbe Fransen en voor de hele familie met Pater Wijbe Fransen en 

koor Emanuel.koor Emanuel.  

13:30 13:30 --  14:30 uur: 14:30 uur: Samen lunchen.Samen lunchen.  

14:30 14:30 --  16:00 uur16:00 uur: Activiteiten voor alle leden van : Activiteiten voor alle leden van 

de familie. de familie. Onder andere Verkiezing van Mamma en Papa van Onder andere Verkiezing van Mamma en Papa van 

de parochie 2019, Muziek optreden, Gezamenlijke dans en nog de parochie 2019, Muziek optreden, Gezamenlijke dans en nog 

veel meer!veel meer!  

Activiteiten voor alle leden van de familie. Niet alleen het gezin, ook andere familieleden.Activiteiten voor alle leden van de familie. Niet alleen het gezin, ook andere familieleden.  

De fondsen zijn ten bate van onze De fondsen zijn ten bate van onze 
Vieringen in het PapiamentoVieringen in het Papiamento. 

De loten voor de Eerste ronde zijn inbegrepen De loten voor de Eerste ronde zijn inbegrepen 

in hetin het  'Compleet verzorgd Caribisch pakket'. 'Compleet verzorgd Caribisch pakket'. 

Voor de Tweede ronde kunt losse loten kopen.Voor de Tweede ronde kunt losse loten kopen.  

1 NUMMER voor slechts:  1 NUMMER voor slechts:  €€  4,50 4,50   

2 NUMMERS of meer: 2 NUMMERS of meer: €€  4,004,00  per nummer.per nummer.  

Muzikale optrede:
Muzikale optrede:  

Luis Santana
Luis Santana  


