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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 5 dec. t/m wo. 19 dec.
Wo. 5 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 12 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
Wo. 19 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 5 dec. t/m wo. 19 dec.
 Adventsviering voor ouderen.
Deze vindt plaats op vrijdagmiddag 14 december om 14.30 uur…
Voorganger is Frank Sieraal en Jos Konings verzorgt de muzikale
omlijsting…. We wensen hen allen een inspirerende viering toe.
Deze middag wordt verzorgd door de Zorg om mensen groep.
 Het Dameskoor zingt.
Zaterdag 15 december, 15.00 uur kerstliederen in de St.Ansfridus.
Zondag 16 december in Hooglanderveen,
met de viering in de kerk St. Joseph.

Overleden.
Op 1 december is de Heer B.A. Strik op 89 jarige leeftijd overleden.
Hij bezocht tot het laatste toe
de kaartclub in de Theo Groenhuijsenzaal…
Zijn uitvaart is op donderdag 6 december
om 14.30 uur in de H.Kruis kerk.

Spreuk van de maand:
“Het is beter een kaars aan te steken,
dan de duisternis te vervloeken.”
(Chinees spreekwoord)

Kerststallententoonstelling
in de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan Amersfoort
Van maandag 7december tot en met zaterdag 16 december jaarlijkse
kerststallententoonstelling.
Circa 250 kerstgroepen uit meer dan 50 landen.
Meer dan 30 koren en muziekgroepen treden belangeloos op.
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.30u. - 21.00u;
Zaterdag
9.30u. - 17.00u;
Zondag
12.30u. – 17.00u.
Entree € 2 per persoon,
van 4-12 jaar € 0,50, jonger dan 4 jaar gratis.
De netto opbrengst is voor Stichting Happy Holiday.
Voor meer informatie zie www.sintansfridus.nl/kerststallen

Bezoek Kerststallententoonstelling.
Zondagmiddag 9 dec. om 15.00 uur rijdt er een auto naar de
kerststallententoonstelling in de Ansfridus kerk…
Wilt u mee rijden? Neem contact op met Giny tel. 033-4611651.

Opbrengst van de Kerststallen tentoonstelling
gaat naar: Stichting Happy Holiday
Voor de meeste gezinnen is samen op vakantie gaan een jaarlijks
hoogtepunt. Samen erop uit trekken, leuke dingen doen en samen
genieten. Helaas is dit niet voor alle gezinnen vanzelfsprekend. Als in
een gezin één, of soms meerdere kinderen ernstig of ongeneeslijk
ziek zijn is het niet mogelijk samen op vakantie te gaan.
Het doel van Stichting Happy Holiday is om jaarlijks gemiddeld 20
gezinnen op een welverdiende vakantie te kunnen laten gaan.
Stichting Happy Holiday is ANBI gecertificeerd en ontvangt geen
subsidie van de overheid. Ook het bestuur geniet geen inkomsten en
doet dit geheel vrijwillig. Alle kinderen kunnen bij terugkomst op
school vertellen dat zij een heerlijke vakantie vol avonturen hebben
gehad, ouders hebben eindelijk weer tijd voor elkaar en het
ontmoeten van lotgenoten heeft een grote meerwaarde.

Activiteiten tijdens de kerststallententoonstelling.
 Maandag 10 december
Hoe is de kerststal in de huiskamer gekomen?
Lezing door mevrouw Tim Bottema op maandag 10 december
2018 van 19.45-20.30 uur bij de kerststallententoonstelling in de
Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort.
De geschiedenis van de kerststal heeft in de loop der eeuwen
door verschillende factoren nogal wat turbulentie meegemaakt.
Aan de hand van voorbeelden van kerstgroepen uit de hele wereld
vertelt Tim Bottema hierover. Daarna kijkt u met andere ogen naar
de vele kerstgroepen in de tentoonstelling.
Toegangsprijs: entree tot de tentoonstelling (€ 2 per persoon, van
4-12 jaar € 0,50, jonger dan 4 jaar gratis).

 Donderdag 13 december
Kerst sing-along in de Sint Ansfriduskerk
Zin om zelf de bekende Nederlandstalige kerstliederen te zingen
waarmee u bent opgegroeid?
Op donderdag 13 december van 19.30-20.15 uur zingen we ze
met elkaar en ondersteund door een gelegenheidskoor in de Sint
Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort tijdens de
kerststallententoonstelling. Ook leuk samen met uw
(klein)kinderen! Toegang door betalen van de entree voor de
tentoonstelling (€ 2,- per persoon, kinderen 4 t/m 12 jaar € 0,50 en
jonger dan 4 jaar gratis).

 Zaterdag 15 december
Kerstconcert in de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan
Amersfoort Zaterdag 15 december 2018 van 19.45-21.30 uur (kerk
open om 19.15 uur) door het Harmonieorkest KAMV en Christelijk
Koor Message, beide uit Amersfoort. Toegang € 10,- per persoon,
inclusief kerststallententoonstelling en koffie/thee.
Kaarten verkrijgbaar bij de kassa in de kerk,
vooraf via e-mail kerststallen_ansfridus@hotmail.com,
of telefonisch via nummer 033-4611254.

Winterkriebels!!!
Kom snuffelen, proeven, rondstruinen, muziek luisteren,
genieten en ontmoet anderen!
 Verkoop zelfgemaakte cadeau artikelen (laat u verrassen)
 Lekker zoet (gratis genieten)
 Informatie stand (gratis inspireren)
 Handverzorging en Handmassage (gratis ontspannen)
 Loterij (leuke prijzen)
 Muziek (gratis meezingen)
 Warme chocolademelk (lekker genieten)
 Ontmoeting (met uw buren)
Dag, tijd, Locatie
Donderdag 6 december 2018; 14.00 – 16.00 uur
‘Ontmoetingscentrum Amersfoort’
Grand Café - Birkhoven Park
Soesterweg 533 te Amersfoort
Telefoon 06 – 13985935 of 033 – 4600544.
In samenwerking met:
 Het Ontmoetingscentrum Amersfoort – Lyvore
 Bij Bosshardt Soesterkwartier Amersfoort’
 Wijkleerbedrijf Wijkleerbedrijf

