Activiteiten speciaal voor kinderen
Kinderkerstvieringen
Maandag 24 december 2018 – Kerstavond
17.00 uur
Familieviering in de O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo
voorganger: Margriet te Morsche
17.00 uur
Familieviering in de H. Willibrord te Ruurlo
voorganger: werkgroep
17.00 uur
Familieviering in de H. Johannes de Doper/St. Jan te Zutphen
voorganger: parochiemedewerker Laura van de Kam
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
Dinsdag 25 december 2018 – 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
Woensdag 26 december 2018 – Tweede Kerstdag
11.00 uur
Kindje Wiegen in de O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo

Herdertjestocht Vorden
Op zaterdagmiddag 22 december om 17.00 uur wordt in
Vorden de ‘Herdertjestocht’ georganiseerd. Dit is een initiatief
van de twee gezamenlijke kerken. Vanuit de ChristusKoningkerk loopt men langs een prachtig met kaarsjes
verlichte route waarin stukken van het kerstverhaal worden
verteld, gezien door de ogen van het 6-jarige jongentje
Mathias.
Het kerstverhaal wordt in een aantal scènes met muziek,
toneel en beeld uitgevoerd. De route eindigt na ongeveer één
uur weer in de Christus Koningkerk. Onderweg wordt gezorgd
voor warme chocolademelk en iets lekkers.
Iedereen kan in
zijn eigen tempo
lopen. De tocht is
ongeveer 2
kilometer lang. Van 17.00 – 17.45 uur kun je
starten bij de Christus Koningkerk in Vorden.
Hier eindigt de route ook weer. Onderweg is er
een mogelijkheid tot het geven van een vrije gift
voor de onkosten. De ‘Herdertjestocht’ is er voor
jong en oud. Iedereen, kinderen, ouders, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden worden
hierbij van harte uitgenodigd!
Loop je ook mee? Neem gerust mensen mee die je kent.

Kindje wiegen
Kindje Wiegen in Joppe
Ook dit jaar gaan we traditiegetrouw op Eerste Kerstdag om 15.00 uur Kindje Wiegen. Deze
korte viering van ongeveer een half uur is speciaal voor peuters en kleuters. In deze viering
kijken en luisteren we naar het kerstverhaal. We zingen kerstliedjes en we maken een mooie
kerst knutsel. Reden genoeg om er even tussen uit te gaan op Eerste Kerstdag. Vorig jaar
was het aantal bezoekers overweldigend. Ook dit jaar hopen we weer op een grote opkomst.
U bent allen van harte welkom!!
Kindje Wiegen in Keijenborg
Op Eerste Kerstdag om 15.00 uur is er 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 te plaatsen bij het kersttafereel. Te denken valt aan herders, schaapjes
en engelen. Een extra ezel, kameel, of een cadeautje voor Jezus is welkom! Uiteraard zal
het kerstverhaal worden verteld en zullen er liedjes worden gezongen. Ook zal er 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!
Kindje Wiegen in Ruurlo
Op Eerste Kerstdag vindt het kindje wiegen plaats in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. Vanaf
14.45 uur is de kerk geopend en is iedereen van harte welkom. Om 15.00 uur wordt het
kerstverhaal verteld voor de allerkleinsten, uit het prachtige Nijntje boek. Wat deze
bijeenkomst echt bijzonder maakt zijn de figuranten in het kerstverhaal. Want het
kerstverhaal wordt niet alleen voorgelezen uit het Nijntje boek maar ook uitgebeeld door
jongens en meisjes die elk zo hun rol vervullen. Josef en Maria, de wijzen uit het Oosten, de
engel en niet te vergeten Kindeke Jezus. Na afloop is er een collecte, de opbrengst gaat
naar een goed doel, vorig jaar was dit de Clini Clowns.
Kindje Wiegen in Borculo
Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag om 11.00 uur Kindje Wiegen voor de allerjongste
parochianen in onze kerk. Er wordt met behulp van een groot televisiescherm een mooi
verhaal verteld, er wordt samen gezongen en de kinderen mogen op muziekinstrumenten
mee (t)rommelen. Hebt u dit zelf nog nooit meegemaakt? Of gaan u en uw kinderen anders
ook nooit naar de kerk? Geen punt. Loop gewoon maar eens binnen. Het duurt maar een
half uurtje en is reuzegezellig.

