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Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Het is ons een groot genoegen om u van harte te mogen uitnodigen voor onze 
Kerstdinnershow welke we organiseren op zaterdag 20 december van 17.00 tot ca. 
20.30 uur in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Kooikerweg 12-14 (achter 
metrohalte Ambachtsland). Mocht u zich afvragen waarom juist u deze uitnodiging 
ontvangt, dan is dat omdat wij aan collega-instellingen hebben gevraagd deze brief door te 
geven aan mensen die zij kennen. En gelukkig hebben zij daarbij aan u gedacht. 
 
Tijdens de Dinnershow kunt u verwachten dat we er een gezellige avond van maken met 
muziek en entertainment tussen de gangen van het diner door. Alles is natuurlijk geheel 
verzorgd en de toegang is gratis, want we willen er graag voor zorgen dat u zich echt onze 
VIP gast zult voelen. 
 
Wilt u bij ons over de rode loper komen, dan verzoek ik u vriendelijk om u aan te melden 
via telefoon 010-2202542, e-mail korps.rotterdamo@legerdesheils.nl of door onderstaande 
strook in te sturen naar: Korps Rotterdam Oost, Kooikerweg 12, 3069 WP Rotterdam. 
Mocht u graag iemand willen meebrengen, dan kunt u zijn of haar gegevens meesturen op 
de achterkant van de strook. U krijgt de toegangskaarten via de post, of wanneer u een e-
mailadres opgeeft, digitaal toegestuurd. 
Van harte hoop ik u te mogen begroeten op de Kerstdinnershow! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kapitein J.W. van Schaik 
 
Ps. U bent ook van harte welkom tijdens onze kerstnachtdienstviering op 24 december om 
20.00 of om 22.30 uur en/of tijdens de kerstwijdingsdienst op 25 december om 10.30 uur. 
 
 
Ja, ik kom graag op het Kerstdinnershow op 20 december. 
 
 

Dhr./mevr.: ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Pc/Plaats: …………………..…………..………………. Tel: …………………………………… 
 
 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
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