
HerfstFair
en MiddagConcert  

Zaterdag 31 oktober 2015

Met dank aan
Musici
Anne-Mirl Bannink- van der Giessen    (zang)
Danieck en Reina Meere - Marchand    (gitaar en zang)
Miek Zevenbergen - van Saarloos   (sopraan)
Christine Molenveld      (klarinet)
Anita van der Molen - Holl    (sopraan)
Benno Kok     (orgel/piano)
Henk Vledder     (piano)

Toelichting project
Leonárd Laseur                                                 

Mogen wij u/jou begroeten op 
zaterdag 31 oktober 2015?

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

HerfsFair
Roel Westenberg
053-4616230
roel.westenberg@strukton.com

HerfstConcert
Anita van der Molen
06-22965340 / 053-4324069
a.vandermolen@vd-molen.eu

Bethelkerk 
Jan Harm Boschstraat 30
7513 ZL  Enschede
www.bethelkerk-enschede.nl
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Vanaf 10.30 uur bent u/ben jij van 
harte welkom in de zalen naast 
de Bethelkerk. Wat is er te zien, 
te doen en te beluisteren op deze 
“HerfstFair”?

• Een spannende schaak-simultaan 
of sjoelwedstrijd.

• Gezellige kraampjes met 
verkoop van schilderijen, 
brocante en handgemaakte 
artikelen.

• Verkoop van bloemen en fruit
• Verloting en spel.

Dit alles gaat natuurlijk onder het 
genot van een hapje en drankje. 
Er is koffie, thee, fris, broodje 
knakworst, diverse soepen en 
salade.

De opbrengsten van deze dag gaan 
naar het mooie project 
“Light in the Darkness”  
van Frank Abbas, die werkt aan 
verbetering van de leefomstandig-
heden voor kinderen en jongeren 
in het Roma-Ghetto in Vladislavovo, 
Bulgarije.

Om 13.00 uur kunt u zich mee 
laten nemen door een uur mooie 
muziek rondom het thema: 

“LIGHT IN THE 
DARKNESS”

Lichte én klassieke muziek
Vocaal én instrumentaal 

Het aansprekende thema draagt 
de naam van het project waar 
de opbrengst van deze dag naar 
toe gaat, maar is ook een thema 
dat uitdrukking geeft aan het 
verlangen van ieder mens, het 
verlangen naar: 
“Licht in het donker…”.

Wij willen dit thema op deze 
middag op heel diverse wijze 
muzikaal tot u/jou laten spreken.

HerfstFair MiddagConcert
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