
Kerstactiviteiten in de Vierhovenkerk

---------------

Zaterdag 19 december - Kinderkerstfeest – 18:00 uur

Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om het kinderkerstfeest te vieren in de 
Vierhovenkerk. Op zaterdag 19 december staat de kerk voor je open. Het feest begint om 18.00 uur 
en zal ongeveer een uur duren. Het wordt een feest vol lichtjes en gezelligheid. We zingen liederen 
en luisteren naar het kerstverhaal. En ook gaan we lekker aan de slag om zelf iets moois te maken. 
Vier kerst mee op zaterdag 19 december in de Vierhovenkerk!

----------------

Zondag 20 december – Eredienst – 10:00 uur

Op zondag 20 december is het tijd om te zingen. Zingen maakt een groot onderdeel van de dienst 
uit. Zingen we tijdens de dienst te weinig of te onbekende liederen dan gaan wij maar half gelukkig 
de kerk uit, hoe goed de gebeden en de preek ook zijn: wie zingt bidt voor twee. Wij gaan deze 
zondag veel zingen, met Zacharias die na een periode van gedwongen zwijgen, eindelijk God mag 
loven. Het is tijd om te zingen! Organist is Christo Lelie en voorganger is ds. David Knibbe.

----------------

Donderdag 24 december – Kerstnachtdienst – 22:00 uur

De Kerstnachtdienst zal in het teken staan van de nacht. Hoe kan het ook het ook anders. Wat is 
voor ons “nacht”, hoe ervaren wij de nacht? Hoe vertelt Lucas dat het nacht is wanneer Jezus wordt 
geboren? Wat betekent dit voor hem? En wat vertelt hij zo, dat wij er ook iets aan hebben? De nacht
is voor Israël een ideale tijd om iets van God te horen. Hij openbaart zich ’s nachts, want dan is het 
stil, donker en als Hij het in de droom doet dan zijn wij los van onze dagelijkse gedachten en 
beslommeringen. Dan zijn we open. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Wim Loef

Organist is Harmen Kooistra en voorganger is ds. David Knibbe

----------------

Vrijdag 25 december – 1e Kerstdag – 10:00 uur

Eindelijk is het zover. Eén van de kinderen zal de vijfde kaars aansteken. Lied 460 klonk 
herhaaldelijk tijdens de vier adventsweken en nu is het dan zover dat de nacht ten einde is en de dag
van het feest aangebroken. ‘Uit de stronk van Isai’, zo lezen we in Jesaja 11:1-10, ‘schiet een telg 
op.’ En ‘dat twijgje heet: Emmanuel.’ Naast een kinderverhaal en een korte meditatie zingen we 
kerstliederen en brengt de zanggroep ‘Du Daim’ vier liederen ten gehore. 

Organist is Christo Lelie en voorganger is ds. Marco Visser

----------------


