NU ZIJT WELLEKOME
Brussel zingt kerst

Samen
kerst zingen
met
de hele familie
ten voordele van:

26 december 2021
om 16 uur

Nationale Basiliek
van het Heilig-Hart
Koekelberg
Info:
christine.vanvlierden@skynet.be
0474 77 17 75

Verantwoordelijke uitgever:
Davidsfonds Brussel vzw, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

NU ZIJT WELLEKOME
‘Nu zijt wellekome’ is een gezellige
kerstsamenzang van het Davidsfonds.
Op zondag 26 december 2021 om 16
uur kan je samen met je familie en
vrienden in de Nationale Basiliek van het
Heilig-Hart te Koekelberg terecht om
samen met anderen het kerstverhaal op
een sfeervolle en originele manier te
beleven.
Samen zingen staat centraal. Samen met
het koor Cantabile uit Hove onder leiding
van Michiel Haspeslagh zingen en
beluisteren we kerstliederen: sommige
eeuwenoud, andere piepjong. De naam
van het evenement is de titel van één van
de oudste Nederlandstalige kerstliederen:
Nu zijt wellekome.

Zij worden bijgestaan voor briefwisseling,
vertaling, telefonische contacten, invullen
van documenten, zoeken naar woningen,
voedselpakketten; verwijzing naar gespecialiseerde diensten voor gezondheidszorg, het zoeken naar een woning,
huurgeschillen en tewerkstelling.
Het sociaal restaurant ‘Snijboontje’ biedt
warme schotels aan voor een zeer lage
prijs
in een gezellige sfeer. Een
maatschappelijke werker is aanwezig om
hulp te bieden bij sociale, familiale,
educatieve of financiële vragen.

Inkom is gratis, maar we vragen een vrije
bijdrage. De opbrengst gaat integraal
naar een goed doel, dit jaar het sociaal
restaurant ‘Snijboontje’ van de VZW De
Groene Poort in Sint-Jans-Molenbeek.
Deze organisatie is een sociale dienst
waar buurtbewoners en bewoners uit
andere gemeenten terecht kunnen voor
administratieve problemen zoals contacten met OCMW, betalingsplannen en hulp
bij problemen in het dagelijks leven.

Uw vrije bijdrage voor deze Kerstsamenzang vergroot de mogelijkheden
om ondersteuning te bieden aan behoeftige mensen in Brussel, die geïsoleerd
leven in onze maatschappij.

Zing mee, steun het goede doel en
herontdek pareltjes van kerstliederen.
Je krijgt ook een gratis zangbundel.
Tot op tweede kerstdag
in de Nationale Basiliek van het Heilig-Hart te Koekelberg
Toegang: enkel met COVID SafeTicket (www.covidsafe.be)
mondmasker verplicht
in samenwerking met:
Info:
christine.vanvlierden@skynet.be
0474 77 17 75

