
Kerstactiviteiten 2021 
 
NB! Voor het bezoeken van alle hieronder genoemde activiteiten geldt: check 
voor de actuele coronamaatregelen voorafgaand aan uw bezoek de website! 
 
Amersfoort 
Messiah 
Wanneer: 27 november 2021, 19.30-21.30 uur 
Waar: Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort 
Toegangsprijs: 37,50 euro 
Meer informatie en kaartverkoop: toonkunstamersfoort.nl 
 
Groot Kerstconcert met Cantate Deo 
Wanneer: 11 december 2021, 19.45-22.00 uur, kerk open om 19.15 uur 
Waar: Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort 
Meer informatie: https://www.cantatedeo.nl. 
 
Kerstconcert Grootkoor Amersfoort met Henk Poort 
Wanneer: 16 december 2021, 20.00-22.00 uur, kerk open om 19.15 uur 
Waar: Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort 
Toegangsprijs: 21,21 euro 
Meer informatie en kaartverkoop: 
https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/11F391B21CEBD390BEC87350848D4131 
 
Baarn 
Concert Groot Nicolaaskoor 
Wanneer: 18 december 2021, 20.00 uur 
Waar: Pauluskerk, Brink, Baarn 
Meer informatie en kaartverkoop: https://www.grootnicolaaskoor.nl 
 
Kerstconcert zanger-pianist Roon Staal 
Wanneer: 22 december 2021, 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur 
Toegangsprijs: 20 euro 
Waar: Het Witte Kerkje, Kampstraat 8, Baarn 
Meer informatie en kaartverkoop: www.roonstaal.com 
 
Bilthoven 



 
 
Kerstconcert 
Wanneer: 19 december, 15.00 uur 
Waar: OLV kerk, Gregoriuslaan 8 
Meer informatie: brandweerorkest.com  
 
 
 
Utrecht 
Kerstconcert 
Wanneer: 12 december, 13.00 uur 
Waar: Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27, Utrecht 
Toegang: openbaar 
Meer informatie: academiemuzikaaltalent.nl  
 



 
Kerststallenroute: De Weg van het Licht 
Dit jaar wordt in Baarn voor het 26ste achtereenvolgende jaar de kerstallenroute georganiseerd.  

In veel Baarnse tuinen staan kerststallen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De 

kerststallenroute kent een grote variatie: stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, 

enzovoort. De kerststallen en kersttaferelen zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf 

gemaakt. 

’s Avonds zijn de stallen verlicht, dus dan is het (extra) leuk om de route te lopen. Het is wel aan 

te raden een lichtje mee te nemen voor hen die de route niet hun hoofd kennen. De stallen zijn te 

herkennen aan de witte sterren en bij elke kerststal staat de route aangegeven op een kaartje. 

De route is te lopen van 18 december 2021 tot en met 6 januari 2022.  

De routebeschrijving is te downloaden via de website parochienet.nl/kerststallenroute.  

De route begint in de Faas Eliaslaan en loopt langs de Nicolaaskerk naar Hoog Baarn, in totaal 

ongeveer vijf kilometer. 

 


