
Extra gemeentebrief Kerst 2021 

Het zijn de donkere dagen voor Kerst en we zien allemaal uit naar een beetje licht. Gelukkig kunnen 
we elkaar dit jaar ontmoeten in de kerk tijdens de Kerstdagen! Graag geven we iedereen die dat wil 
de mogelijkheid om een van de kerkdiensten te bezoeken. Daarom sturen we u deze extra 
gemeentebrief met informatie over de kerkdiensten van 24, 25 en 26 december. Uiteraard zijn alle 
diensten ook te volgen via livestream en later terug te kijken.   
 

Kerstnachtdienst 24 december 21.30 uur  
In verband met de avondlockdown is dit een volledig digitale dienst die te volgen is via livestream. 
Onze eigen predikant Annette Driebergen gaat voor. De Sisters in Music verlenen hun medewerking, 
samen met pianist Dick van de Garde en fluitist Margreeth den Oudsten.  

 
Kerstmorgendienst 25 december 9.30 uur 
Tijdens deze dienst gaat Annette Driebergen voor. Er is tijdens de Kerstmorgendienst wel oppas, 
maar geen kinderwoorddienst.  

o Deze dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk en is live te volgen in het Noorderhuis. U 
wordt uitgenodigd via kerktijd.nl.  

o Staat u niet geregistreerd in kerktijd? Dan kunt u zich via een mailtje naar de scriba 
aanmelden voor deze dienst. Doe dat uiterlijk 22 december.  

o 24 december verneemt u per e-mail waar een plek voor u is gereserveerd: in de kerk of in 
het Noorderhuis.  

o Het Noorderhuis is een publieke ruimte, waar het tonen van de QR-code verplicht is. Vindt 
u het daardoor prettiger om de dienst in het Noorderhuis bij te wonen? Stuur dan uiterlijk 
22 december een mailtje naar de scriba, dan regelen we dat.  

o Kunt u geen QR-code tonen? Laat dit uiterlijk 22 december weten aan de scriba, dan 
zorgen wij dat u een plaatsje in de kerk krijgt.  

 

Kinderkerstfeest 26 december 9.30 uur 
Deze dienst wordt geleid door de jeugdouderlingen en jeugddiaken Elsbeth de Leeuw, Jonneke 
Verhaar en Maartje Aantjes. We ronden het project voor de kinderen af tijdens deze dienst.  
Omdat het zondagmorgen is, begint het Kinderkerstfeest om 9.30 uur. Het is een kerkdienst die 
vooral gericht is op kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is oppas voor de kinderen tot 4 jaar. U kunt 
zich voor deze dienst aanmelden door uiterlijk 22 december een mailtje te sturen naar de scriba. 
Vermeld daarbij alstublieft het aantal personen dat in de kerk zal plaatsnemen + het aantal kinderen 
dat naar de oppas zal gaan. 
 

Tot slot 
Fijn dat u meewerkt! Zo zorgen we ervoor dat iedereen de kerkdiensten kan bijwonen op de manier 
die bij hem/haar past, binnen de geldende coronamaatregelen. We hopen op feestelijke diensten, 
waarin we samen bepaald worden bij de geboorte van Jezus.  
En als laatste: voor Kerstmorgen zien Annette en Ad nog reikhalzend uit naar jouw/uw/jullie foto! En 
wie een Kerstgroet uit wil spreken kan zich melden bij Ad via admorelissen48@gmail.com.  
 

 
 
Namens uw kerkenraad, 
 
Rudolph de Jong, voorzitter  Gerdien van Mourik, scriba 
rudolphdejong@me.com  scriba@ontmoetingskerk.nl 
06-51183010    06-23601471 
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