
 

 

VOEDSELBANK INZAMELING  

 

Doneer de voedselbank via uw kerk. Deze actie heeft op 

23 november een grote opbrengst gehad. Wij willen alle 

parochianen bedanken voor hun steun aan dit project   

 

In Horssen kunt u u bijdrage nog leveren bij dagwinkel 
Hubers tot 14 december 2019, daarna worden deze 

producten naar de voedselbank gebracht. 

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. Dit jaar kunt u 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

  en 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 
 
 

 

 

 

 

NIEUWJAAR 1 januari 2019 Eucharistie  

11.00 uur Druten H.H. Ewalden  

Aansluitend nieuwjaarsborrel in pastorie 

    

 

 

 
 

 

Adventstijd 

De adventstijd omvat de vier zondagen voor Kerstmis. Het is 
een periode waarin wij ons voorbereiden op het kerstfeest. 
De realiteit van onze tijd is echter dat het vooral gaat om de 
praktische en materiële beslommeringen op weg naar het 
Kerstfeest. 

Wij proberen in onze parochie H. Franciscus en H. Clara de 
komende weken vooral de immateriële kant te belichten. We 
gaan op weg naar het feest waarop we de geboorte van het 
Kerstkind gedenken. Het woord 'advent' betekent letterlijk 
‘Komst’, want God komt naar ons toe. Maar laten we het 
kerstkind ook toe in ons leven? Wat betekent de geboorte 
van het Kerstkind voor ons? Zijn we er klaar voor om het 
Kind in ons hart te sluiten? 

Het originele verhaal van Kerst blijft een gevoelige snaar 
raken. Het biedt verdieping in wie je bent. Bezinning op wat 
wij met elkaar aan het doen zijn op deze wereld. Het is 
tegendraads. Het tergt de machten van onze wereld met de 
weerloze overmacht van een Kind dat zelfs de keizer te 
machtig is. 

Het staat voor een andere manier van denken over crisis en 
economie, over verrijking, over de gevluchte Venezolaanse 
moeders en kinderen in Peru (ons Adventsproject) , over 
vervuiling en oorlog. Over vrede, gerechtigheid en 
verzoening. Het is de lichtvonk waarin liefde oneindig teder 
even zichtbaar wordt voor mensenogen. 

Het belichaamt een andere werkelijkheid. Die óók kan. Die 
méér bij ons past en beter is voor allen. Kerst brengt je 
namelijk in contact met dat Kind in je. 

Laat je deze Advent daarom inspireren door Christus’ Liefde, 
die álle mensen op aarde omringt en ons verbindt. Vertrouw 
je toe aan het kind dat op ons toe komt.  Dat het ruimte 
krijgt, dat wij het ruimte geven, om in de waan van de dag in 
te schuiven. We worden geroepen om stratenmakers te zijn 
van Zijn Rijk. Wegwijzers naar Zijn Toekomst van mensen 
samen, protestant of katholiek, uit alle hoeken van onze 
geloofsgemeenschap en daarbuiten. Wie het Kind volgt, 
vindt: vrede op aarde, welbehagen in mensen, lichtvonken 

overal, Christus geboren in mensen, in ons. 

Namens de parochie H. Franciscus en H. Clara wensen wij u 
een inspirerende Advent, een zalig Kerstfeest en een gelukkig 
2020 toe!  

De pastoraatsgroep 

 

 

 

 

Jullie zijn van harte uitgenodigd!! 

Toegang is gratis 

Alle leeftijden welkom (jong en oud) 


