
Zaterdag 7 december van  
16.00 tot 20.00 uur, Diependaalsekerk, 

Diependaalselaan 138, Hilversum

Uitnodiging Kerstmarkt
A Taste of Christmas

Krijg de smaak van Kerst te pakken tijdens deze gezellige  
indoor-Kerstmarkt voor jong en oud. Bij de kraampjes is van 

alles te eten, krijgen en doen. Alles is gratis, wij trakteren!

Tussendoor kun je plaatsnemen op het terras bij de grote 
kerstboom. Daar krijg je een drankje aangeboden en kun je 

even gezellig bijpraten.

Er is ook een theater voor alle leeftijden, waar je kunt genieten 
van mooie muziek, een kerstverhaal en een leuke video. 

En... win jij de quiz?

Kinderen kunnen een vrolijke kerst-kijkdoos knutselen en hun 
weg vinden uit de mini-escaperoom (vanaf groep 4).

www.diependaalsekerk.nl www.vitamineG.net



Zondag 22 december – Viering – 12.00 uur
‘Uw koninkrijk kome’: een regel uit het Onze Vader-gebed. Wat heeft 

dit koninkrijk met Kerst te maken? Met deze vraag gaan we aan de slag. 
In muziek, een lezing, gebed en interactie met elkaar. Voor de kinderen 

is er een eigen programma. Na afloop een lekkere lunch.

Dinsdag 24 december – Feestmaaltijd – 17.30 uur
Kerstavond! Tijd voor een feestmaal! We komen – jong en oud – bij 
elkaar om heerlijk te eten, zingen en genieten van een goed verhaal. 

Van harte welkom om ook aan te schuiven. Graag even aanmelden bij 
Rianne ten Voorde (035 688 00 26).

Dinsdag 24 december – Kerstnachtdienst – 21.30 uur
In een warme kerk, op Kerstavond, worden klassieke kerstliederen 

gezongen, met tussendoor een korte overdenking. Er is geen oppas, 
maar alle leeftijden zijn welkom in de dienst.

Woensdag 25 december – Kerstviering – 10.00 uur
Op Kerstochtend vieren we met elkaar de geboorte van Jezus, met veel 

zang en de medewerking van een koor. Na afloop een gezellige 
ontmoeting onder het genot van een drankje.

Kerst in de 
Diependaalsekerk
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