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WELKOM!
Of je nu wekelijks naar de Meentkerk komt/online luistert of nog nooit in de kerk
bent geweest, samen met jou willen we vieren dat Jezus naar de aarde kwam. We
willen dit vieren met je vrienden, je buurman of buurvrouw, familieleden of andere
mensen die je dierbaar zijn. Nodig daarom ook mensen in jouw omgeving uit om
naar één van de activiteiten te komen of online mee te luisteren. Welkom!

KERSTNACHT
We vieren Kerst in dit vreemde jaar 2020. Toch valt er zeker wat te vieren! God kent
je. Voor Hem ben je een kostbaar mens. Een kwetsbaar mens. Jezus zelf werd een
kwetsbaar kind om jou te redden. Geboren in deze wereld, omdat God dat wilde uit
diepe liefde voor jou. Om je blijdschap, richting en hoop te geven. Een leven van
betekenis waar je blij van wordt! Samen met jou willen we vieren dat Jezus naar de
aarde kwam. Jezus, het Licht van de wereld en de Hoop voor alle mensen! Luister en
kijk mee naar de online vieringen in de Meentkerk.

BRAND EEN KAARSJE/VRAAG GEBED
Wanneer je speciaal aan iemand denkt, zorgen hebt of bij een situatie stil wilt staan,
zoek je even naar een moment van rust om je gedachten of gebeden bij God te
brengen. Ga naar www.kerstnachtindemeent.nl en vertel ons voor wie of wat jij een
kaarsje brandt of gebed zou willen vragen. Tijdens de Kerstnacht in de Meentkerk
willen we hier bij stilstaan. Want waar Licht is, is Hoop!

EEN PLEK WAAR JE WELKOM BENT
Tijdens de kerstvakantie staat de Meentkerk iedere dag voor je open. Loop gerust
binnen voor een praatje, brand een kaarsje of geniet van de rust. Je bent meer dan
welkom. Fijn als je even langskomt!
GA NAAR

EN ONTDEK MEER!

