
Kinderkerstvieringen 2017 
 
Zondag 24 december 2017 – Kerstavond  

17.00 uur  Familieviering in de O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo  
voorganger: pastoraal werker Marga Engelage  

17.00 uur  Familieviering in de H. Willibrord te Ruurlo  
voorganger: pastoraal werker Jaap van Kranenburg  

17.00 uur  Familieviering in de Christus Koning te Vorden  
voorganger: werkgroep  

17.00 uur  Kinderkerst in de H. Johannes de Doper/St. Jan te Zutphen  
voorganger: diaken Anton Bos  

18.00 uur  Herdertjestocht in de H. Willibrord te Hengelo  
voorganger: diaken Günther Oude Groen  

18.00 uur  Familieviering in de O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe  
voorganger: werkgroep  

19.00 uur  Familieviering in de H. Joseph te Lochem  
voorganger: werkgroep  

19.00 uur  Familieviering in de H. Willibrord te Vierakker  
voorganger: werkgroep  

Maandag 25 december 2017 – Eerste Kerstdag  
15.00 uur  Kindje Wiegen in de O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe  
15.00 uur  Kindje Wiegen in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg  
15.00 uur Kindje Wiegen in de H. Willibrord te Ruurlo 

Dinsdag 26 december 2017 – Tweede Kerstdag 
 11.00 uur Kindje Wiegen in de O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe 
 

Informatie in aanvulling op het schema 
 
Keijenborg 
Op Eerste Kerstdag 25 december is 
er om  15.00 weer Kindje Wiegen 
voor de kleintjes in de St. Jan de 
Doperkerk. Om  de kerststal in de 
kerk nog fraaier te maken kunnen 
de kinderen op school of thuis 
gemaakte kerstversieringen of thuis 
niet gebruikte kerstattributen 
meebrengen om  die bij het 
kersttafereel te plaatsen. Te denken 
valt aan herders, schaapjes  en 
engelen.  Een extra ezel of kameel maar ook een cadeautje voor Jezus  zijn welkom! Uiteraard zal het 
kerstverhaal worden verteld,  zullen er liedjes worden gezongen en is er voor de kinderen ook de 
mogelijkheid om zich te verkleden. Ook zal er weer een traktatie zijn……..! Behalve op de kinderen 
rekenen we ook op de komst van vaders, moeders, opa’s , oma’s, andere familieleden en iedereen 
die maar komen wil!  
 
Lochem 
Op 24 december om 19.00 uur is er een familie Kerstviering. In deze viering vieren we dat Jezus is 
geboren. Jezus, die door zijn leven zoveel indruk op de mensen heeft gemaakt, dat we zijn geboorte 



elk jaar mogen vieren. Kerstmis is een feest van Maria, Jozef en het kindje Jezus, van engelen en 
herders, van sterren in het donker, van Vrede, van mensen die er met elkaar het beste van willen 
maken. We bidden en zingen op Kerstavond samen in de kerk om het Kerstfeest mooi te beginnen. 
Voor het zingen zou het fijn zijn als we een koor kunnen maken. Alle kinderen die van zingen houden 
mogen daaraan meedoen. We gaan een paar keer oefenen:   

- Vrijdag 15 dec. van 14.15 uur - 15.00 uur in de St. Josephschool 
- Zaterdag 16 dec. van 9.30 uur – 10.00 uur in de parochiezaal van de kerk 
- Zaterdag 23 dec. van 9.30 uur – 10.30 uur in de kerk 

Opgeven kan bij Gerry te Walvaart: gerry@tewalvaart.nl of 0573441785 ( of 0633508438). 
 
Adventskrans maken in Lochem  
Op zondag 3 december begint de Advent, de periode van vier  
weken voor Kerstmis, waarin we ons voorbereiden op het 
Kerstfeest. Voor de Advent willen we een mooie adventskrans 
gaan maken. Dat gebeurt op vrijdag 1 december, van 15.30 
uur tot 16.30 uur in de parochiezaal van de kerk. De krans 
gaan we gebruiken in de familieviering van zondag 3 
december en daarna mogen de kinderen hun eigen krans mee 
naar huis nemen om daar elke week een extra kaarsje op aan 
te steken tot het Kerstmis is. De viering op 3 december begint 
om 9.30 uur.  
Opgeven voor het maken van een krans kan bij Gerry te Walvaart: gerry@tewalvaart.nl of 
0573441785 (0633508438). Graag opgeven voor 27 november, zodat er genoeg spullen zijn. Willen 
jullie zelf een grote onderplaat meebrengen, waar de krans op gezet kan worden? 
 
Vorden 
Kerstavond, 24 december, is er een familieviering om 17.00 uur in de Christus Koningkerk in Vorden. 
De voorgangers in deze Woord- en Communieviering zijn Jaap Harmsen en Ton Rutting. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door het koor Vokate, o.l.v. Ton van Westing. Alle kinderen, jong en oud, 
zijn welkom met hun papa’s en mama’s , opa’s en oma’s!  
 
Herdertjestocht Vorden  
Op vrijdagavond 22 december wordt in Vorden de ‘herdertjestocht’ gehouden. 
Dit is een initiatief van de twee gezamenlijke kerken. Vanuit de Christus-
Koningkerk loopt men langs een prachtig met kaarsjes verlichte route waarin het 
kerstverhaal in een aantal scenes met muziek, toneel en in beeld wordt 
uitgevoerd. De route eindigt na ongeveer 1 uur bij de Dorpskerk in het centrum 
van Vorden. Onderweg wordt gezorgd voor warme chocolademelk en iets 
lekkers We hopen op een grote opkomst. Alle kinderen jong en oud, ouders en 
opa’s en oma’s worden hierbij van harte uitgenodigd! De start is in de Christus-
Koningkerk, het Jebbink 8 in Vorden, vanaf 18.00 tot 18.45 uur.  
 
Kinderkerstviering Zutphen  
Ook dit jaar is er op Kerstavond om 17.00 uur in de Sint Jan in Zutphen voor het hele gezin een 
speciale Kerstviering.  Met de aanwezige kinderen (ook de oudere!) willen we samen met diaken 
Anton Bos het Kerstverhaal vertellen en zullen we weer mooie liederen zingen. Het zou leuk zijn 
wanneer een groep kinderen dan een koor wil vormen. Lijkt het je leuk om mee te helpen er weer 
een mooi Kerstfeest van te maken, geef je dan snel op bij Jacqueline Mulder 06-30650039 of José 
Klooster 0575-519616. Voor deze viering zullen we een paar keer bij elkaar komen om te oefenen. 


