Activiteiten
voor kinderen rond

Advent
en Kerstmis
in de Emmausparochie

beste parochianen, jongens en meisjes,
Binnen onze Emmaüsparochie zetten verschillende, enthousiaste parochianen
zich in om aan kinderen het geloof door te geven. Met name de werkgroepen
‘Kinderwoorddienst’ en ‘Gezinsviering’ proberen dit op aansprekende wijze te
doen. De Advent en het Kerstfeest zijn bij uitstek de kerkelijke tijden waarin
symbolen, rituelen en verhalen tot de verbeelding spreekt van alle grote en
vooral kleinere parochianen. In dit foldertje willen onze werkgroepen, uit de
verschillende geloofsgemeenschappen, hun Advents- en Kerstactiviteiten graag
onder uw aandacht brengen. Om een en ander overzichtelijk te houden is de
opsomming chronologisch gehouden. Het is een diversiteit aan mogelijkheden.
Voor elk wat wils. Jong en oud, groot en klein moet zich thuis voelen in onze
parochie. Zullen we samen de Ster volgen, op weg naar Kerstmis ?
Pastoor Victor Maagd
mede namens de werkgroepen en collega’s

Kinderwoorddiensten in de Advent
Binnen de geloofsgemeenschappen van de H.Michaël en de H.Ireneüs zullen de
werkgroepen ‘Kinderwoorddienst’, tijdens de Adventstijd, een
kinderwoorddienst verzorgen. Kinderen zijn van harte welkom om mee te doen.
We hopen op een mooie opkomst.

Zondag 3 december
1e zondag van de ADVENT
9.30 uur | Emmeloord
10.00 uur | Ens
H.Michaëlkerk
O..L.V. van Altijd.Bijstandkerk

Zondag 10 december
2e zondag van de ADVENT
9.30 uur | Emmeloord
11.00 uur | Marknesse
H.Michaëlkerk
O..L.V. Sterre der Zeekerk

Zondag 17 december
3e zondag van de ADVENT
9.30 uur | Emmeloord
10.00 uur | Marknesse
H.Michaëlkerk
O..L.V. Sterre der Zeekerk
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Zaterdag 23 december (!)
4e zondag van de ADVENT
19.00 uur | Emmeloord
H.Michaëlkerk
Neem het KERSTKINDJE mee | Neem deze zaterdag het kindje uit de kerststal
mee naar de kerk. Aan het einde mag je hem aan de mensen in de kerk laten
zien. De pastoor zal hem dan zegenen. Met Kerst, wanneer Jezus is geboren,
mag je het beeldje thuis in de Kerststal leggen. Je hebt dan een heel bijzonder
beeldje. En als het kindje zit vastgeplakt in de stal. Géén probleem, neem dan
het hele stalletje mee naar de kerk.
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Gezinsvieringen op Kerstavond
De werkgroepen ‘Gezinsviering’ van Emmeloord en de pastoraatsgroep van de
geloofsgemeenschap Emmeloord verzorgen op Kerstavond een Kerstviering
voor jong en oud. Samen zingen we de bekende kerstliederen en vieren we de
geboorte van Jezus.
Zondag 24 december

KERSTAVOND
Gezinsviering
18.00 uur | Emmeloord
H.Michaëlkerk

Kerstfamilieviering
19.00 | Ens
O..L.V. van Altijd.Bijstandkerk

Voor de allerkleinsten
Voor de kleinsten van onze parochie is er ook dit jaar, in 2
geloofsgemeenschappen weer een korte viering rond de Kerststal. In Rutten is
deze op Kerstavond en in Emmeloord op 1e Kerstdag. In deze korte viering lezen
we het kerstverhaal en zingen we bekende kerstliedjes. Het is een mooie
gelegenheid om de mooie stallen eens van dichtbij te bekijken en te genieten
van de kerk in Kerstsfeer.

Zondag 24 december
‘Met de kleinsten
onderweg naar Kerst’
H.Servatiuskerk in Rutten
16.30 uur

Maandag 25 december
‘Rond de Kribbe’
H.Michaëlkerk in Emmeloord
15.00 uur

Polderbrede viering
Op zondag 7 januari is er één viering voor alle katholieken van de
Emmaüsparochie, de traditionele Polderbrede Viering. We vieren dan samen
het feest van de Openbaring des Heren of ‘Driekoningen’. Tijdens de viering is
er kinderwoorddienst. De viering begint om 10.00 uur en is in de H.Michaëlkerk
te Emmeloord.
Vragen ? stuur dan een mailtje naar pastoormaagd@gmail.com
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