Kerstmis 2020 in de kerk
in De Kwakel
Dit jaar wordt Kerstmis anders gevierd dan andere jaren.
Nu er nog strengere coronamaatregelen van kracht zijn komt de geplande
kerstavonddoorloop te vervallen. Op kerstavond zal er ook geen
kerstviering worden gehouden. De kerstvieringen die gepland staan op
25, 26 en 27 december (max. 30 personen of via live-stream) kunnen
vooralsnog wel doorgaan.

Kerstvieringen (maximaal 30 personen of via de live-stream)
Eerste Kerstdag om 9.30 uur - (VOL)
M.m.v: enkele leden van Gemengd Koor St. Caecilia
Tweede Kerstdag om 9.30 uur - (nog enkele plaatsen)
M.m.v.: enkele leden van zangkoor The Bridges
Derde Kerstdag om 9.30 uur – (nog enkele plaatsen)
M.m.v: enkele leden van Gemengd Koor St. Caecilia
Voor iedereen die niet naar de kerk kan of wil is de afgelopen maand met een bijdrage van de
Kwakelse Veiling een live-stream verbinding met de kerk aangelegd. Hierdoor zijn de vieringen
in de kerk online te volgen of terug te kijken via de app KERKOMROEP of op de website van
kerkomroep.nl.

Voor de kinderen: Kerstfilm in De Kwakel
In de weken voor kerst heeft Diaken Jeroen Hoekstra samen met hulpouders een grote groep
kinderen een eigentijdse kerstfilm gemaakt en die gaat op kerstavond om 19.00 uur online!
Volgende week volgt informatie hoe de film bekeken kan worden!
Nu de kerkdeuren in het afgelopen jaar niet altijd wijd open konden staan, is een bijdrage voor
de collecteschaal zeer welkom. Ons banknummer is:
NL50RABO 0378 555 235 t.n.v. RK Parochie St. Jans Geboorte De
Kwakel. Doneren kan ook online door de QR-code te scannen.

Kerst is te belangrijk om niet te vieren; wat kun je nog
meer doen?
•
•
•

Stuur weer eens ouderwets een kerstkaart met een lief bericht!
Lees het kerstverhaal voor: rkbijbel.nl
Lees zelf het boekje Van Allerheiligen tot Kerstmis: een boekje met handvatten
voor rituelen die je op de been houden als het donker is.
https://uploadsssl.webflow.com/5fbcdf833772bf63bc121054/5fc9291225d4fc6f14c7b1ba_Van_Alle
rheiligen_tot_Kerstmis_BW.pdf

Informatie over onze parochie: www.rkparochiedekwakel.nl
Volg ons op facebook: facebook.com/rkparochiedekwakel

