
                           Op weg naar Kerstmis 

 

Het is nog ver weg, maar juist in deze tijd is het goed om vooruit te kijken en te bedenken wat 

wél kan. Binnen de geldende Covid – maatregelen van de overheid en van het bisdom Den 

Bosch hopen we een goed plan te hebben opgesteld voor Kerstmis 2020.  

 

Advent, de voorbereiding 

Op zondag 29 november 2020 begint de Advent. Er zijn dan nog 4 weken te gaan voor 

Kerstmis. Als het mogelijk is willen we om 10.00  uur een eenvoudige meditatieve viering 

houden in de kerk en een adventskrans plaatsen met daarop de 4 kaarsen. We berichten 

daarover nader in ‘Rond de Lindense Toren’ van de Advent.  

Verder gaan we ervan uit dat ons Gilde in de week voor Kerstmis de Kerststal in de kerk 

opbouwt! Samen met de overige versiering in de kerk zal dat een goede Kerstsfeer brengen.  

 

 
 

Voor wat de vieringen betreft is het plan van de contactgroep om op donderdag 24 december 

om 17.00 uur 
in onze kerk een Kerstviering gericht op gezinnen met kinderen te houden. Het Kerstverhaal 

zelf zal daarin een prominente rol vervullen en er zal heel beperkt voorzang te horen zijn.  

De inbreng van de kinderen zelf is heel welkom.  

 

Op diezelfde Kerstavond van 

donderdag 24 december zal er om 19.00uur 

een viering zijn voor de overige bezoekers van onze kerk, hun familie, hun kennissen en 

verdere gasten die we ieder jaar mogen begroeten. In deze viering zal naast beperkte voorzang 

ruimte zijn voor bezinning en gebed. 

 

Ook overwegen we nog om op  

vrijdagmorgen 25 december om 10.00 uur 

een viering aan te bieden waarbij iedereen welkom is en die hetzelfde karakter heeft als de 

viering van 24 december 19.00 uur.  

 

Het mag duidelijk zijn dat we dit plan gemaakt hebben op basis van de huidige regelgeving is. 

Dat houdt bijvoorbeeld in dat maximaal 30 volwassenen welkom zijn en dat vóóraf 

gereserveerd en geregistreerd moet worden. Wanneer die aanwijzingen veranderen, 

afgeschaald of aangescherpt worden, dan passen wij uiteraard onze planning aan en we zullen 

daarover dan via de Kerst – Toren of via de website van Linden www.grootlinden.nl met 

iedereen communiceren.  

 

De Contactgroep  

 

http://www.grootlinden.nl/

