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Vanuit duisternis naar het licht

Steun Hart voor 
Kerk aan Zee

Als de dagen kort zijn, de nachten lang en de duisternis overal om ons heen 
zichtbaar en voelbaar is, vieren wij met de komst van het Christuskind de 
geboorte van het nieuwe licht, nieuwe hoop en nieuw leven. In dit mysterie 
is al het leven vervat en zijn wij allen geborgen en verenigd. Kerk aan Zee 
wenst u allen een gezegend kerstfeest.
 
Teo Kuipers, voorzitter
Piet van Reenen, predikant

Deelname aan onze vieringen is mogelijk tot maximaal 30 personen. U kunt zich 
aanmelden via welkom@kerkaanzee.nl. Vieringen zijn ook online te volgen 
via https://kerkaanzee.nl/.

Wilt u graag dat Kerk aan Zee deze activiteiten kan voortzetten in de toekomst 
en als gebouw beschikbaar blijft voor het dorp? Word dan donateur! 
Heb hart voor Kerk aan Zee en ga naar www.kerkaanzee.nl/hart

KERST 2020

Concept &
 ontw

erp:  Strijbos D
esign  w

w
w

.strijbosdesing.nl



ZONDAG 13  DECEMBER |  10 .00  UUR

Ochtenddienst  VIERING
O.l.v. Ds. Piet van Reenen.

ZONDAG 13  DECEMBER |  16 .00  UUR

Vesper   VIERING
O.l.v. Ds. Piet van Reenen. De derde zondag in de Adventstijd 
zingen we de bekende Adventsliederen over uitzicht en verlangen. 

ZONDAG 20  DECEMBER |  10 .00  UUR

Ochtenddienst  VIERING
O.l.v. Ds. Piet van Reenen. M.m.v. van Vincent de Lange, Cello.

ZONDAG 20  DECEMBER |  15 .00  UUR

Kerst met familie Horsch  CONCERT
Wij zijn er trots op dat de familie Horsch na 4 jaar terug komt naar Muiderberg 
om het licht te laten schijnen in de donkere dagen voor Kerstmis. Vader Gregor, 
eerste cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest met zijn talent-
volle zoon Caspar op viool en blokfluitiste Lucie Horsch, winnaar van de 
Nederlandse Muziekprijs 2020. Ook Alexandra Nepomnyashchaya op klavecibel 
is weer van de partij. Het concert is te volgen via de live stream op 
www.concertaanzee.com. Steun ons en koop een e-ticket.

24  DECEMBER |  22 .00  UUR

Kerstnachtdienst   VIERING
O.l.v. Ds. Piet van Reenen. 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. En het licht niet haat. 
Huub Oosterhuis

25  DECEMBER |  10 .00  UUR

Eerste kerstdag   VIERING
O.l.v. Ds. Piet van Reenen. De regels rondom het coronavirus maken 
het dit jaar niet mogelijk een kinderkerstfeest in Kerk aan Zee te organiseren. 
In plaats hiervan wordt een sfeervolle kerkdienst gehouden.
 

PROGRAMMA KERST 2020

Sla je vleugels uit
De lichtjestocht is helaas verplaatst naar het volgend jaar. Toch willen 
we ook dit jaar de verbondenheid in dit dorp weer tot uitdrukking brengen.

Vogeltjes versieren 
De kinderen op school krijgen allemaal twee houten vogeltjes om te versieren. 
Hiervan is eentje bedoeld voor thuis achter het raam en de ander voor 
de gemeenschappelijke ruimte om daar verder 
te vliegen. Deze vogeltjes gaan na de laatste 
schooldag naar Kerk aan Zee. Daar worden 
ze in de boom gehangen. 

Muziektent op de Brink
Iedereen wordt bij deze uitgenodigd een 
(papieren) vogel te voorzien van een kerst-
boodschap (zie sjabloon). Deze kunt u vanaf 
24 december ophangen in de verlichte muziek-
tent op de Brink. Zo wordt het iets van ons 
allemaal en wensen we elkaar, zichtbaar voor 
iedereen, Vrede en Vrijheid in het Nieuwe Jaar.

Kunst aan Zee  EXPOSITIE

T /M 20  DECEMBER |  13 .00  -  16 .00  UUR
Riet Blüm Beelden “DE HOED” Ieder mens met een hoed heeft een eigen verhaal. 
Kees Boer Schilderijen Deurkloppers. Wie of wat bevindt zich achter deze deur?

27  DECEMBER T /MET  31  JANUARI  |  13 .00  -  16 .00  UUR
Bert van Santen (1958, Leerdam). Zijn tekeningen dragen de titel Les Fleurs. 
De kijker mag bloemen herkennen, maar het zijn in essentie abstracties. 
Hij exposeert met regelmaat in Nederland en het buitenland en is medeoprichter 
van de kunstenaarsgroep Barbares d’Esprit.

Steun Kerk aan Zee en word donateur
Zie achterzijde van deze folder


