DAMMIS DE GEUS

uur begint - binnenkomen, zijn be-

Het nieuwe Parochieel Centrum van de NicoLaasparochie wordt vrijdagmiddag officieet geopend.
Initiatiefnemer pastor Huub Flohr
onthult daarbij een beeldje van de
patroonheilige van de parochie,
Sint Nicolaas. Ook de naam van
het nieuwe centrum wordt tijdens
deze bijeenkomst bekendgemaakt.
Aan de inrichting van het centrum wordt nog hard gewerkt,
Daarvoor is een tientjesactie opgezet en hoopt de parochie bijzondere giften te onwangen. In totaal
wil de kerk 100.000 euro ophalen.
Daarvan is inmiddels circa 21.ooo
euro ingezameld. De donaties die
tijdens de opening - die om 15.30

stemd voor de aanschafvan audiovisuele middelen.
De open'fng kdjgt zatefóiddag
een vervolg met een feest voor de
jeugd. Op het Nicolaasplein komt
een klimwand van ruim zes meter
hoog. Er zijn activiteiten voor kinderen vanaf 7 jaar, zoals sieraden
maken, een olympiade en'creatief
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met eten: Ook zijn er workshops
voor de wat oudere jeugd tot en
met

15

jaar, waaronder 3D-printen

en fotolicht-bewerking.
De dagwordt afgesloten met een
jeugdviering om 19.00 uur in de
Nicolaaskerk onder leiding van de
pastores Thea Epskamp en

Walther Burgering met medewerking van het jeugdkoor Melodia.
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Huub Ftohr moest gis-

teren halsbrekende
toeren uithal.en tiidens
de opening van het Pa-

rochieel Centrum aan
het NicotaasPtein.
Staand op een traP ze-

gende hij een beetdje van
de patroonheitige, dat in
een nis in de gevel is geptaatst.
Tijdens de opening werd
ook de nieuwe naam ván
het centrum onthuld: De
Kapetaan. Deze naam
kreeg meer stemmen dan

Scheket. F{et centrum
is'nietattêen bedoèLd
voor parochiebrede feesDe,

:ten,,workshops én bijeenkomsten" Ook anderen
kunnen er.Íàn,gebruik

van'fiaken.
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Tei gelegéhheid Van de .
openi nE is' een,boekje uitgegeven over:, de hislot'i'

ssheVsndsteR,nade ,,
slgop van het,oude Paro*
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