
                               

 

  

KERSTNACHTDIENST 

Donderdag 24 december om 22.00h (welkom vanaf 21.30h) 

in de Waalse Kerk, Oude Delft 177, Delft  

 

Christo Lelie - orgel  

Riëtte Beumer - fluit 

Nelleke Guequierre - zang 

Rens van der Hee - zang 

Ds. Tina Geels - voorganger 

 

Ik verbaas mij opnieuw over de soepele oude woorden uit Psalm 36: 10  
In uw Licht zien wij het Licht. Daar zal het over gaan in de Kerstnacht dienst, 

anders dan alle andere jaren. Omdat er zoveel is gebeurd… omdat er zoveel aan 
de gang is. De peilloze woorden uit Johannes 1 leggen we hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

Laat je verrassen door de sfeer van de Waalse Kerk in een viering met 
veel Kerstliederen uit de Engelse Kerk. 

 

  



 

KERSTMORGENDIENST 

Vrijdag 25 december om 10.30h 

in Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332, Delft 

 

Dieke de Jong - gitaar 

Ds. Henk Groenewegen – voorganger 

 

In mijn kindertijd zongen we aan het eind van de kerstkerkdienst altijd ’Ere zij 
God’. Duurde lang, héél lang. En elke keer als ik dacht ‘Jippie nou is het 

afgelopen en gaan we naar oma’ begonnen ze opnieuw. 

Nóg, als ik in het Lucas evangelie weer lees hoe die engelen ‘Ere zij God’ gingen 

zingen wordt ik ongeduldig. God eren is misschien mooi wanneer je als engel in 
de hemel zweeft. Of als je op de aarde een positie inneemt waarin je je dat kan 

veroorloven.  

Maar de overgrote meerderheid van de mensen op aarde heeft wel iets anders 

aan zijn hoofd... Of doet graag iets nuttigers voor zijn god… 
Of valt er ook hier iets te leren? Daarover op eerste kerstdag meer. 
Lucas 2: 8-20 

 

Hopelijk tot dan en daar. 

Henk Groenewegen 
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OECUMENISCHE EINDEJAARSDIENST GRACHTENGORDEL 

Zondag 27 december om 10.30h 

in de Waalse Kerk, Oude Delft 177, Delft 

 

Sasha van Dijk - orgel 

Ds. Tina Geels en pastoor Robin Voorn - voorgangers 

 

Oecumenische viering van de kerken Grachten Gordel:  

Waalse gemeente, Doopsgezinden, Oud Katholieken, Remonstranten, 
Lutheranen, Kerk Noordeinde (Motiv) en Vrijzinnig Delft. 

 

Thema: Kwetsbaar leven. 

 


