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KERST 2022Ongerept verwachten

Steun Hart voor 
Kerk aan Zee

Kerstnacht - het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren - op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Zo dichtte Ida Gerhardt (1905-1997) in Kerstnacht. Een ongerept 
verwachten, niet verstoord door het woeden van de wereld. Een 
verlangen naar lafenis, naar verkwikking, vertroosting, bemoediging 
in donkere dagen. Wij hopen dat u deze verwachting met ons komt 
delen. Van harte welkom!

Teo Kuipers, voorzitter
Rein Brouwer, predikant

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.
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DINSDAG 20  DECEMBER 19 .30  UUR

Kerst meezingen  CONCERT
Kerstliederen meezingen met G.A. Heinze. 
Na afloop koffie/thee en glühwein. 

DONDERDAG 22  DECEMBER |  19 .55 -21 .00  UUR

Lichtjestocht  EVENEMENT
Samenwerking van KC De Meerstroom en Kerk aan Zee. Tijdens de 
lichtjestocht wanen we ons even terug in de tijd dat het kindje Jezus 
werd geboren. De route loopt vanaf de oude Oranje Nassauschool 
via o.a. Kerk aan Zee naar KC de Meerstroom. Deze belevenis wordt 
georganiseerd voor ouders en kinderen van KC de Meerstroom. 
Andere belangstellenden kunnen meelopen in de laatste twee 
groepen. Vertrektijd 19.55 uur.

 
ZATERDAG 24  DECEMBER |  22 .00  UUR

Kerstnacht  VIERING
Voorganger Ds. Rein Brouwer. Thema: Een moederhart.
M.m.v. Betty en Jan Willem Baarslag

ZONDAG 25  DECEMBER |  10 .00  UUR

Kerstmorgen  VIERING
Kinderkerstspel Vallende sterren. Thema: ‘Hoge verwachtingen’
M.m.v. Leny van der Berg en Luc Runderkamp.

ZONDAG 1  JANUAR I  2023  |  11 .00  UUR

Gezamenlijk nieuwjaar  VIERING
Gezamenlijke nieuwjaarsviering in de Grote Kerk in Muiden, 
met na afloop nieuwjaar wensen. Inloop met koffie vanaf 10.30 uur.
Voorganger Ds. Rein Brouwer. Thema: Bijna een God (Psalm 8).

PROGRAMMA KERST 2022

Vind je het leuk om verkleed te komen 
als Koning, Jozef, Maria, schaapje of 
engel? Het mag allemaal!

Neem oma, opa, of de buurvrouw mee, 
dan maken we er samen weer een mooi 
Kerstfeest van.

Tot eerste Kerstdag 25 december, 
10.00 uur in Kerk aan Zee! 

Kunst aan Zee EXPOSITIE

ZONDAG 27  NOV,  4 ,11 ,18  DEC  2022 ,  8  &  22  JAN  2023 ,  13 .00–16 .00  UUR
ENGELEN |  Eric Beets 
Ik voel af en toe, zoals veel anderen neem ik aan, energiestromen 
door mij heen gaan. Krachten die ons leven geven, bepalen en 
heel creatief zijn. De reeks schilderijen van Engelen is zo ontstaan 
en kan beschouwd worden als eerbetoon aan de oneindig creatieve, 
goddelijke krachten die onze wereld maken, beschermen en voltooien.

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

Kerstspel 
Vallende Sterren


