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Nr. 48 – 24 december 2020
EERSTE KERSTDAG, 25 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Leen, Onny en José Gadellaa;
Maria Catharina La Poutré
FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE, 27 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: A. van Gaans en W. Eurlings
OPENBARING DES HEREN, DRIEKONINGEN 03 januari 2021
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: I. Elsevier en K. Elsevier
Intenties: Leen, Onny en José Gadellaa.
HEILIGE FAMILIE JEZUS, MARIA, JOZEF, 10 januari 2021
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: W. Kremer en A. van Gaans
Intenties: Piet Lemmens en overl. ouders Wellesen
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 20 dec.: € 120,35 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
KERSTBOODSCHAP KARDINAAL EIJK
Achterin de kerk ligt de Kerstboodschap van Kardinaal Eijk, u mag hem mee
naar huis nemen om te lezen.
Vieringen met Kerst
De bisschoppen hebben besloten dat de kerstnachtvieringen in ons land niet
kunnen doorgaan. Er zullen geen publieke vieringen zijn vanaf donderdag 24
december 17.00 uur tot vrijdagochtend 25 december 7.00 uur. Het volledige
bericht kunt u nalezen op: https://www.aartsbisdom.nl/geen-publiekevieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholiekekerken/.

Onze priester zullen op kerstavond voorgaan in online vieringen:
Pastor Meneses om 21.00u vanuit de H. Martinus in Hoogland
Pastoor Skiba om 22.30u vanuit de H. Nicolaas in Baarn
Tevens is het de bedoeling dat er om 18.00u een viering is gericht op de
jeugd vanuit de H. Nicolaas in Baarn. De precieze invulling hiervan zal later
via de website bekend worden.
De linken naar de vieringen worden op de website bij de vieringen geplaatst.
De Kerstnachtmis op TV (NPO2) is om 23:30 uur vanuit de H.
Nicolaasbasiliek in Amsterdam; daar komt tevens op Eerste Kerstdag om
11:00 uur de Eucharistieviering vandaan.
Pastoraatgroep Michaël/Laurensgemeenschap
Kerst met de kinderen
Het zal niemand verbazen: door het coronavirus vieren we Kerst met de
kinderen dit jaar anders dan andere jaren.
In de afgelopen Adventperiode was er de (online) Adventkalender te vinden,
op de website van www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. Hier was elke dag
van de Adventperiode een mooie verrassing te vinden, zoals een film, een
kleurplaat, een verhaal of een idee voor activiteit. Zo telden we met mooie
inspiratie af naar Kerstmis. Nog niets gezien en wel nieuwsgierig? De
kalender is nog wel even bereikbaar om de verrassingen achter de luikjes te
ontdekken.
Op 24 en 25 december vieren we het geboortefeest van Jezus, Kerstmis!
Dat wordt dit jaar een corona-proef thuis-feestje. Op verschillende
momenten, in de kerk en vanuit huis, hebben we met kinderen van de
Michaël-Laurens gemeenschap en van de Oosterlichtkerk gezongen, gelezen
en gedanst. De opnamen van al deze momenten zijn samengesteld tot een
miniviering die op 24 december online gaat. Zo kunnen we in gedachten bij
elkaar, op veilige afstand Kerst vieren. Heel veel dank aan iedereen die
geholpen heeft en heel veel kijkplezier!
Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest toe en zien er naar uit dat we
elkaar in 2021 weer echt mogen ontmoeten!
Werkgroep Kinderwoorddienst Michaël-Laurens gemeenschap
Werkgroep Kindermoment Oosterlichtkerk
Tip voor 27 december (ook online): de nationale top2000 kerkdienst. De
uitzending begint om 19:30 uur, te vinden via:

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-nationale-top2000kerkdienst-op-27-december/

GERARDUSKALENDER 2021: De prijs voor de kalender van 2021 is:
€ 7,95. De kalender is te koop bij het Parochiesecretariaat op werkdagen
van 09.00-12.00 uur.

