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Protestantse Wijkgemeente
Binnenstad-Vrijenban

In de tijd van kerst willen we 
op verschillende momenten met 

elkaar het Kerstfeest vieren.

Kerst is het geboortefeest van 
Jezus Christus. In Jezus komt 
God zelf naar deze aarde.

Dat mogen we vieren!
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19.30 UUR (DEUR OPEN 19.00 UUR) - BETHLEHEMKERK (FLORESSTRAAT 2)  
Kerstwijkavond ’O kom, O kom Immanuel’
Gezellige en sfeervolle viering met muziek, zang en lezingen. 
� Vervoer nodig? Tot 10 december bij: 
 Ellen de Bruijn ( � 015-2145480, � pldebruijn@gmail.com) of
 Teun van de Polder ( � 015-2145480, � polderhome@ziggo.nl)

15.00 UUR - BETHLEHEMKERK (FLORESSTRAAT 2)  
Kinderkerstfeest ’In blijde verwachting’
Een kinderkerstviering voor de hele familie met veel muziek. 

22.00 UUR - OUDE KERK (HEILIGE GEESTKERKHOF 25)  
Kerstnachtdienst ‘Liggend in een kribbe’
Een grootse Kerstnachtdienst met diverse koren en een orkest; 
onder leiding van ds. Vroomans. 

10.00 UUR - NIEUWE KERK (MARKT 80) 
Dienst 1e Kerstdag
Een feestelijke dienst met medewerking van verschillende 
gemeenteleden en onder leiding van ds. Vroomans.

17.00 UUR - BETHLEHEMKERK (FLORESSTRAAT 2)  
Kerstdiner 1e Kerstdag
Een uitgebreid kerstdiner, speciaal voor hen die ongewild met 
de Kerst alleen zouden zijn. 
�  Aanmelden (ook voor vervoer)? Tot 20 december bij: 
 Cora van den Berge ( � 015-2120518, � coravandenberge@hotmail.com)  
 of Theo en Trudi Groen ( � 015-2124723, � theo-groen@zonnet.nl)

1E KERSTDAG: 13.00-15.00 UUR; 2E KERSTDAG: 11:00-15:00 UUR  
INTERKERKELIJK DIACONAAL CENTRUM JESSEHOF (BURGWAL 50) 
Samen Kerst vieren in de Jessehof
Kerstinloop op 1e en 2e Kerstdag, op 2e kerstdag met lunch. 
�  Aanmelden voor de lunch?  � 06-23121384 of  � info@jessehof.nl


