
SION KERSTNIEUWS  

De pepernoten liggen nog in de winkels, maar de voorbereiding voor de kerst in 

de Sionkerk is al in volle gang! 

Rond en tijdens de kerst is er tijd van bezinning, hoop, redding, licht, omzien en 

een moment met en voor elkaar.  Er zijn deze periode vele activiteiten en 

diensten gepland die hier op aansluiten. Wij heten u en jou van harte welkom 

tijdens één van deze activiteiten of diensten tijdens de “Sionkerst”.  

Er voor iedereen wel iets te beleven!  

Op zondag 2 december is de aftrap met het advent- en kerstproject van de 

kindernevendienst met als thema “Geloof met me mee”.  Vijf geloofsgetuigen uit 

de bijbel vertellen ons in deze periode waarin zij geloven. Een thema met hoop 

en vertrouwen, wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is.   

Vrijdag 7 december om 13.30 uur start de kerstmarkt in de Sionkerk. Een 

leuke markt in kerstsfeer met onder andere mooie bloemstukken, 

(kerst)accessoires, (kerst)kaarten,  luxe chocolade en kaas. Het rad van fortuin 

is dit jaar ook weer aanwezig en neem de tijd voor een gezellig bakkie koffie, 

thee of limonade met iets lekkers. De opbrengt is voor Iris Ministeries en Project 

Kosovo van Stichting de Brug.  

Vervolgens gaan we op zaterdag 22 december met elkaar op weg naar kerst, 

op zoek naar het licht van kerst.  Deze herdertjestocht is een route door het dorp 

voor jong en oud en vertelt het kerstverhaal op beeldende en verhalende wijze 

door toneelspelers.  De start is om  16.00 uur en elke 15 minuten vertrekt er een 

groep van 15 personen onder leiding van een “verteller”. De laatste groep start 

om 19.30 uur.  

Op zondag 23 december is het kinderkerstfeest om 15.00 uur. In deze dienst 

gaan we kijken en luisteren naar de kerstvoorstelling “de Redder is geboren” van 

kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd. Deze voorstelling is geschikt voor 

alle leeftijden van jong tot oud. 

Een dag later op 24 december is de kerstnachtdienst om 22.00 uur.  Dit 

belooft veel mooie liederen en meezingers.  

Tot slot de viering van de geboorte van Jezus op eerste kerstdag 25 december 

om 10.00 uur in de Sionkerk.     
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Veel te doen, zien en beleven! Om dit allemaal mogelijk te maken hebben wij 

hulp nodig! Helpt u/ jij mee? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt:  

Keukendienst, opbouwen en opruimen, taarten bakken, soep koken, 

groen(decoraties) voor de kerststukken. 

Herdertjestocht: 

Engelen voor het koor, 3 spelers, opbouwen, opruimen.  

Je kunt je aanmelden via mirmar@hetnet.nl of 06-23376543 of via de lijst in de 

hal.  

Een gezegende tijd en tot graag ziens!  Hartelijke groet, mede namens alle 

betrokkenen van de activiteiten,  Mirjam Muilwijk  
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