
 

Kerststalroute 2e Kerstdag  

 
 

Kom kijken in de diverse stallen  
Jaarlijks bouwen vele vrijwilligers prachtige 
kerststallen. Zo ook in onze parochie. Vanaf deze plek 
willen wij alle vrijwilligers alvast heel hartelijk danken! 
 
Op 2e Kerstdag is ook dit jaar de inmiddels traditionele 
Kerststalroute. U kunt hiervoor terecht in de Oude 
Toren te Afferden, H.H. Ewaldenkerk te Druten en de 
Oude Toren te Puiflijk.   
 

 
Openingstijden diverse kerststallen in de gemeente Druten 
 
Druten - in de Parochiekerk H.H. Ewalden 

• 1e Kerstdag  12-17 uur 
2e Kerstdag  11-17 uur (Kerststalroute) 

• Zo. 29 december 11-17 uur 
 

Afferden - kerststal in de oude toren - op ’t Hoog - kerkhof 
2e Kerstdag   10-16 uur (Kerststalroute) 

 

Puiflijk - kerststal in de oude toren - op de Terp  

• 1e Kerstdag   14-16 uur  
2e Kerstdag   13-16 uur (Kerststalroute) 

 

 

 

Overzicht diensten Kerst 
  

ZONDAG 22 december Eucharistie 

4e zondag van de advent 

 09.30 uur Druten H.H. Ewalden 

  Kerkkoor St. Cecilia 

11.00   uur  Puiflijk Dorpshuis de Lier 
 

16.30   uur  Kerstconcert Orpheus Druten 
 

KERSTAVOND  24 december 

Gezinsvieringen - Woord en gebedsdienst 

18.30  uur Druten H.H. Ewaldenkerk  

  Kinderkoor  

20.30  uur Puiflijk  Dorpshuis de Lier  

  m.m.v. de Zanggroep 

Vooraf samenzang 

kerstliederen (20.00 uur) 
  

KERSTAVOND 24 december  

Nachtmis – Eucharistie   

23.00 uur Druten H.H. Ewaldenkerk 

  Kerkkoor St. Caecilia   
 

 

EERSTE KERSTDAG 25 december 

Dagmis - Eucharistie  

09.30 uur Druten H.H. Ewalden kerk  

  Kerkkoor Cantorij 

11.00   uur Afferden dorpshuis Meent  

m.m.v. Fanfare Eendracht 

11.00   uur Horssen H. Antonius Abtkerk

  m.m.v. Gemengd Koor  
 
 

TWEEDE KERSTDAG 26 december  

Hoogfeest H. Stephanus - Eucharistie 

09.30  uur Deest  Dorpshuis ‘t Trefpunt

  samenzang   

11.00   uur Puiflijk Dorpshuis de Lier  

  samenzang 

 

ZATERDAG    28 december Eucharistie 

19.00 uur Afferden dorpshuis Meent 

  samenzang  
 

ZONDAG 29 december Eucharistie 

09.30 uur Druten H.H. Ewalden 

  Kerkkoor St. Cecilia. 
 

OUDJAAR 31 december gebedsdienst 

19.00 uur Druten H.H. Ewalden 

  m.m.v. koor Face  

Aansluitend oliebollen in de pastorie 

 

19.00   uur  Puiflijk dorpshuis de Lier 

m.m.v. de zanggroep 

Aansluitend oliebollen  
 
 

 

 

 

 

NIEUWJAAR 1 januari 2019 Eucharistie  

11.00 uur Druten H.H. Ewalden  

Aansluitend nieuwjaarsborrel in pastorie 

    

 

 

 
 

 

 
Jullie zijn van harte uitgenodigd!! 

Toegang is gratis 

Alle leeftijden welkom (jong en oud) 

 

Kerstvakantiefilm in het parochiecentrum 
 
Het verhaal begint in het oude Egypte waar de Hebreeën als 
slaven worden gebruikt om de prachtige bouwwerken voor 
farao Seti te bouwen. Een moeder redt haar zoontje Mozes 
van de wreedheden van deze farao door hem in een 
mandje aan de rivier de Nijl toe te vertrouwen.  
 
De vrouw van de farao vindt dit mandje en tezamen met 
haar zoontje Ramses groeit Mozes aan het paleis van de 
farao op.  
Wil je weten hoe dit verhaal afloopt, kom dan naar deze 
film kijken op: 
 

Wanneer:  Donderdag 2 januari 2020  
Hoe laat:   09.30 uur 
Waar:        Parochiecentrum  
                   Hogestraat 4 in Druten. 
 

Alle kinderen zijn van harte welkom! 
  

Orpheus zingt met Kerst 
 

 

De Koninklijke Gemengde Zangvereniging 
Orpheus houdt zondag 22 december in de  
H.H. Ewaldenkerk haar jaarlijkse kerstconcert.  
Aanvang is 16.30 uur. 

 

Laat het licht stralen! 
 

Kerstmis is het gezelligheidsfeest bij uitstek. 
In de koude en donkere wintermaanden is het de 
ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn, 
maar kerst is niet alleen een gezelligheidsfeest. 
Christenen vieren tijdens de kerstdagen de geboorte 
van Jezus Christus. Kerstmis is het feest van de komst 
van Jezus naar onze aarde. 
 

Voor christenen betekent Kerstmis de komst van 
Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. 
De diepste betekenis van Kerstmis is dat God zelf de 
moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. 
Wanneer we naar het leven van Jezus kijken, zien we 
dit ook.  
 

Jezus treedt in woorden en daden op tegen de 
onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig 
is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de 
rand van de samenleving. Kerstmis is het feest van het 
Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In 
een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.  
Aan ons is het nu de uitdaging om dit Licht in onze 
soms donkere wereld te laten stralen. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9_iA2Z_fAhUPhRoKHaM1BDsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.barnesandnoble.com/w/dvd-the-prince-of-egypt-val-kilmer/3636139&psig=AOvVaw2sgiYFzhw9S67Y7W1PEook&ust=1544889537959061

