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De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 
hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 

voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 
 
 
 

Van de Parochie: kerstmusical 24 december 

 

Kerstavond 24 december 

Tijdens de kerstviering om 18:30 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk op kerstavond gaan 
we kijken naar een kerstmusical via de schermen. De musical wordt ook uitgezonden door RTV 
Lansingerland en via onze eigen livestream op ons YouTube kanaal! Hoe gaaf is dat?!  
 
Kerstmusical "Groot Nieuws" 
De kerstmusical heeft als titel: Groot Nieuws. Tijdens een journaaluitzending vol ellende, waar 
kinderen naar kijken, komt er opeens Breaking News: in Bethlehem is een nieuwe koning geboren 
waarvan engelen zeggen dat Hij vrede op aarde zal brengen. Hoe dan? 
 
Het script is geschreven door pastor Kuipers en jongerenwerker Minh Thu Ko. De musical wordt 
gespeeld door zo’n 20 jongeren en kinderen uit onze parochie. De scenes van deze musical zijn 
van tevoren op diverse locaties buiten opgenomen: in een schapenwei, een stal, onder een 
sterrenhemel, etc. De liederen worden gezongen door de BeRKelnootjes, die helaas vanwege de 
coronapandemie niet live kunnen zingen.  
 
Gezinsviering Onze Lieve Vrouw Geboorte, Berkel en Rodenrijs 
Tijdens de uitzending kunnen mensen op ons Youtube kanaal via de chatbox vanuit de huiskamer 
reageren of gebedsintenties doorgeven. Na de musical volgen er enkele interviews  over wat 
kerstmis voor bepaalde mensen betekent. Daarna de voorbeden door kinderen en van de 
chatbox. Aan het eind van de viering mogen de kijkers, die in de buurt van de OLV Geboortekerk 
wonen, naar het kerkplein komen (als het weer het toelaat) om samen met de kerkgangers buiten 
op gepaste afstand Midden in de Winternacht te zingen. Tenslotte is er warme chocolademelk 
voor iedereen! 
 
Belangrijk: De uitzending gaat altijd door omdat alles van tevoren opgenomen is, maar de viering 
in de kerk is onder voorbehoud en is gebonden aan de coronamaatregelen die met kerst gelden 
en we op dit moment van schrijven nog niet weten. Kijk dus op onze website voor het laatste 
nieuws en meld uw gezin aan als u in de kerk aanwezig wilt zijn. 
 
De werkgroep gezinsviering 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Energiebespaarbox – Nieuwe Lansinger Stroom/Gemeente Lansingerland 

 

 
 

Al een gratis Energiebespaaractie aangevraagd? 

 

Woont u in een koophuis? Daar komt heel wat bij kijken. Uw energie bijvoorbeeld. Hoe u daarin voorziet en 

wat het kost. Energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom en gemeente Lansingerland helpen 

om  eenvoudig energie te besparen. Helemaal gratis en met snel resultaat.  

 

Dit doen we met: 

• Gratis energiebespaaracties 

• Acties met lokale installateurs 

• Energiecoaches 

 

Want of u het nou voor het milieu doet, voor uw portemonnee of voor uw (klein)kinderen, er is altijd een 

goede reden om energie te besparen. Kijk voor meer informatie op 

www.nieuwelansingerstroom.nl/opgewekt 

http://www.nieuwelansingerstroom.nl/opgewekt

