
 

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN OUD EN NIEUW 
 

DEZE PERIODE ZIJN ALLE VIERINGEN INGEROOSTERD VOLGENS ONZE PLANNING, MAAR WEL 
ONDER VOORBEHOUD. MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE 

MEDEDELINGEN EN DE DIVERSE MEDIA 
 

WANNEER DE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE WIJZIGEN,  DAN HOUDEN WIJ 
ONS AAN DE DAN GELDENDE MAATREGELEN  VAN DE OVERHEID EN HET BISDOM.  

 

WANT LATEN WE SAMEN WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VIER KERSTMIS 
 

Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke 

Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om 

Kerstmis te vieren, door zo mogelijk naar (één van) de kerstvieringen in 

de parochie te gaan. 

 

Website 

In 2020 werd de website VierKerstmis.nl voor het eerst gelanceerd om in 

de coronatijd iedereen op te roepen om toch Kerstmis te vieren. VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en 

over het samen vieren van Kerstmis. 

De website Vier Kerstmis gaat op vrijdag 26 november online. 

Op deze site vindt u onder meer verhalen, kerstkaarten, een doe-boekje voor kinderen en nog veel 

meer. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Vrijdag 17-12-2021 VOLKSKERSTZANG   

The Singers of the Lord o.l.v. Nelleke Schreur-Visser verzorgt weer de jaarlijkse 

Volkskerstzang.  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk Den Burg 

❖ TIJD: 20.00 uur  

❖ Toegang is vrij 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Zondag 19-12-2021 KERST-INN 

Het pastorale team en Regio Breed organiseert een Kerst-Inn.  

Een gezellige middag  met muziek, gezelschapsspelletjes, een hapje en drankje en voldoende 

tijd voor ontmoeting! Komt allen en vier de kersttijd met elkaar! 

❖ VOOR: Alle belangstellende 50+ers van onze regio  

❖ TIJD: 14.00 uur – 17.00 uur 

❖ LOCATIE: Willibrordkerk - Parkstraat 24a – Julianadorp 

❖ TOEGANG: zo nodig zullen wij controleren op de corona toegangspas  

❖ i.v.m. de inkoop wordt opgave tot uiterlijk 14 december op prijs 

gesteld via: 

Telefonisch: Jan van Velzen 06 – 12 17 09 40 / 0223 – 64 30 66 

Per Mail: regiobreednoordkop@gmail.com 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Zondag 19-12-2021 OECUMENISCHE ADVENTSVIERING 

Op zondagavond is er in het kerkje van Den Hoorn een oecumenische adventsviering  

❖ VOOR: Alle belangstellende  

❖ TIJD: 19.00 uur  

❖ LOCATIE: PKN kerk Den Hoorn 
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KERSTVIERINGEN 
Met Kerstmis zijn er ook dit jaar weer verschillende 

vieringen.  

____________________________________________________________________________________________ 

 Vrijdag 24-12-2021 HERDERTJESVIERING  

Wij hopen dat we op kerstavond weer de traditionele HERDERTJESVIERING kunnen organiseren.  

De kinderen van groep 6/7 van de Jozefschool zijn al druk bezig om een mooie kerstmusical in 

te studeren. En de kinderen uit groep 5 studeren de liedjes in en vormen het 

gelegenheidskinderkoor. En ook de engeltjes zullen niet ontbreken. 

Enthousiaste leraren en ouders dragen hun steentje bij om het ook dit jaar weer tot een succes 

te maken. 

De viering begint met een kort moment van woord en gebed, daarna zal de musical “HERDERS 

STA OP!” worden opgevoerd.  

Een kerstmusical met humor geschreven, die je meeneemt 

in het eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. Met 

aansprekende personages, originele scènes, sprankelende 

liedjes en bovenal een mooie kerstboodschap. 

Zal het de twee bijdehante schapen, Sifra en Sofie lukken om 

hun herders op tijd wakker te krijgen? En vinden de wijzen uit 

het Oosten eindelijk het kind waar ze al zo lang naar op zoek 

zijn? 

‘HERDERS, STA OP! Dit moet je zien! Dit moet je horen!’  

 

Via deze weg nodigen we alle kinderen en hun ouders uit om deze speciale Kerstviering voor 

kinderen bij te wonen. En zo samen het kerstfeest te beginnen. 

Tijdens de viering wordt er ook een collecte gehouden.  

❖ VOOR: Alle kinderen en hun ouders.  

❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg 

❖ TIJD: 19.00 uur  

❖ Toegang is vrij 

____________________________________________________________________________________________ 

 Vrijdag 24-12-2021 EUCHARISTIEVIERINGEN KERSTAVOND  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 20.15 uur  

❖ LOCATIE: Francisca Romanakerk, De Cocksdorp 

❖ TIJD: 22.15 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg 

____________________________________________________________________________________________ 

 25-12-2021 EUCHARISTIEVIERINGEN 1e KERSTDAG  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 10.00 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg 

____________________________________________________________________________________________ 

 26-12-2021 EUCHARISTIEVIERINGEN 2e KERSTDAG  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 10.00 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg 

 ____________________________________________________________________________________________ 
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VIERINGEN OUD EN NIEUW 

____________________________________________________________________________________________ 

 31-12-2021 OECUMENISCHE OUDEJAARSVIERING  

Een goede traditie op Oudejaarsavond is de oecumenische oudejaarsviering in De Cocksdorp. 

De dienst wordt geleid door een dominee en parochianen van onze parochie. Een fijne manier 

om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. 

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 19.30 uur  

❖ LOCATIE: PKN kerk in De Cocksdorp  

____________________________________________________________________________________________ 

 1-1-2022 NIEUWJAARSDAG  

Op ons eiland zijn er geen vieringen.  

Maar in de hele regio is er wel één Regionale Eucharistieviering. 

❖ VOOR: Alle belangstellende  

❖ TIJD: 11.00 uur  

❖ LOCATIE: Petrus en Pauluskerk, aan de Kerkgracht in Den Helder 

____________________________________________________________________________________________ 

 2-1-2022 NIEUWJAARSWENSEN  

Na de viering van 10.00 uur in Den Burg is er het traditionele nieuwjaarswensen in de Witte 

Burcht.  

Samen drinken we na de kerk koffie in de Witte Burcht waar u in de gelegenheid bent om elkaar 

een gelukkig nieuwjaar te wensen. Na de koffie is er voor alle aanwezigen een drankje en een 

hapje en proosten we op het nieuwe jaar. 

❖ VOOR: Alle belangstellende 

❖ TIJD: na de viering van 10.00 uur  

❖ LOCATIE: Witte Burcht 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Moge een ster  

van liefde en vrede, 

uw Kerst  verwarmen, 

en als een licht u voorgaan  

door het hele nieuwe jaar. 

 

 

Het pastorale team, 

het parochiebestuur 

en alle medewerkers aan de Vuurtoren 

wensen u een Zalig Kerstfeest 

en een Gelukkig Nieuwjaar. 

 


