
 

 

 

Nieuwsbrief december 2020 

 

 

 

• Reserveren 

Vanaf 1 juni maken wij als parochie gebruik van een reserveringssysteem voor de 
kerkviering. Dit systeem blijft in werking. Hoe eerder u reserveert hoe eerder u 

weet of er plek is. Momenteel kunnen we 30 mensen toelaten. Door te reserveren 
voorkomt u dat u voor een dichte deur staat. Want vol=vol! U kunt reserveren via 

de knop op onze website www.parochiezeewolde.nl . Mocht het u thuis niet lukken 

met reserveren, laat het ons weten. We komen graag om het uit te leggen of te 

helpen! 

• Streamen 

Ook in onze kerkzaal is inmiddels een vaste camera 

geplaatst, zodat we vaker en gemakkelijker vieringen 

kunnen streamen. De viering kunt u dus thuis volgen via de 
knop op onze website www.parochiezeewolde.nl . 

  13 december 10.00u 3e zondag van de Advent 
  20 december 10.00u 4e zondag van de Advent 

24 december 17.00u Kerstnachtviering 
  24 december 21.00u Kerstnachtviering 

  25 december 10.00u Viering 1e Kerstdag 

 

 

• Open kerk 

Elke vrijdag van 10.00-12.00u is Open Haven open. U kunt dan 
binnenlopen voor stil gebed, het opsteken van een kaarsje of een 

gesprek. Ook de kerststal is nu al te bewonderen. 
Daarnaast is er open kerk op 21,22 en 23 december van 18.00-

20.00u  

http://www.parochiezeewolde.nl/
http://www.parochiezeewolde.nl/


 

 

Kinderen kunnen intussen de kerststal bingokaart afkruisen, 
waarmee zij extra goed naar de kerststal zullen kijken. Welkom! 

 
 

 

 

• Vieringen en openstelling rondom kerst 

Op de website vierkerstmis.nl kunt u 

veel informatie vinden over hoe u in 

coronatijd toch kerst kunt vieren. 

In onze parochie zijn de openstellingen 

en kerkdiensten als volgt: 

Open Kerk 

21 december 18.00-20.00 

22 december 18.00-20.00 

23 december 18.00-20.00 

 

 

 

Kerkvieringen 

24 december om  17.00u Kinderviering  ZONDER KERKGANGERS 

        21.00u Kerstnachtviering  ZONDER KERKGANGERS 

25 december om 10.00u Viering 1e Kerstdag 

26 december om 10.00u Viering 2e Kerstdag 

27 december om 10.00u  Viering Heilige Familie 

31 december om  19.30u Viering Oudejaars avond 

03 januari     om 10.00u Viering Drie Koningen 

 

Bij alle overige kerkvieringen mogen 30 mensen worden toegelaten> 

 

 

 

 

 



• Engelenactie 

 
Wil jij een Engel zijn? Met die vraag riepen we parochianen 

onlangs op om in de vier adventsweken voor kerst een engel 
voor iemand te zijn. Intussen horen we dat er al heel wat 

engelen door Zeewolde zweven! 
 

Weet jij iemand die wel een Engel gebruiken kan? Iemand die 
je een hart onder de riem wil steken of juist een 

schouderklopje wilt geven? Verras die persoon, op de manier 
die jij wilt. Meer informatie over de actie is te vinden op de 

website.  www.parochiezeewolde.nl 

 
  

• Kerstbijdrage 

 
Beste parochianen,  
als een alternatieve kerstcollecte vragen wij u om een financiële bijdrage. 
Daarvan gaat 50% naar het goede werk van de PCI, de Caritas Instelling van 
onze parochie.  
U kunt een bijdrage overmaken op NL07RABO 01125 578 56 ten name van 
Parochie Sterre der Zee, onder vermelding van Kerstcollecte, of via deze QR 
code. 
Wij danken u voor uw bijdrage. 

 

 

• Kerstgroet 

 

Om Vertrouwen En Vrede 

De Engel sprak: 
“Vreest niet, 

want zie, ik verkondig U 
een vreugdevolle boodschap 
die bestemd is voor heel het volk: 

Heden is U een Redder geboren… 
Opeens voegde zich bij de Engel 

een hemelse heerschare; 
zij verheerlijkten God met de 
woorden: 

Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde…” 

(Lc. 2,10-11.13) 

 

De pastor en het parochiebestuur wenst u een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2021 

http://www.parochiezeewolde.nl/

