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Oosterkerk
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!



zaterdag 24 december | 21.30 (21.00 inloop)

Het Kerstverhaal vertelt ons dat er geen ruimte was in de herberg. De herberg zit vol. Zoals ook 

ons hart vol kan zitten met van alles en nog wat. Op Kerstavond halen we ons hart op aan 

bekende kerstliederen. Pionier Timo Hagendijk spreekt over ‘Maak ruimte’. Laat je verrassen door 

alles wat je ziet, zingt en hoort.

Kerstnachtdienst ‘Maak ruimte!‘

zondag 25 december | 10:30

Op Kerstmorgen gaan we op reis met de wijzen. Ook voor deze zoekende vreemdelingen uit het 

oosten is er plek. Sterker nog: zij gaan voorop in de aanbidding van het Kerstkind. Wie volgt? De 

dienst met veel muziek en zang wordt geleid door ds. Pieter Baas. Weet je welkom!

Kerstdienst - Eerste Kerstdag

Voor meer info: oosterkerkzm.nl/kerst2022Voor meer info: oosterkerkzm.nl/kerst2022

zaterdag 24 december | 19.00

Kinderen van basisschool De Oranjerie en Perron Oosterheem organiseren een leuke Kerstmusical 

voor jong en oud in de Oosterkerk. Herbergier Nathan zit compleet in de stress! Zijn herberg 

in Bethlehem zit vol. Veel te vol! In de chaos verschijnt er een fonkelende ster aan de hemel en 

begint de zoektoch naar het Koningskind. Durft Nathan een kijkje in de stal te nemen?

Kerstmusical ‘De herberg zit vol‘ i.s.m. de Oranjerie

zaterdag 17 december | 19.30

Een Kerstconcert met een enthousiast koor & band nodigen u uit om samen met ons het Kerstfeest 

te vieren. Kaarten verkrijgbaar via worshipzoetermeer.nl of aan de zaal. Entree: €7,50 voor 

volwassenen en €5,- voor scholieren. 

Kerstconcert - Worship & Teens

zaterdag 24 december | 12.00 - 16.00

Een heerlijk kommetje soep, een lekker broodje en een warm kampvuur. Je vindt het deze winter 

op het plein voor de Oosterkerk. Kom gezellig langs voor een goed gesprek onder het genot van 

heerlijke versnaperingen.

Kerst op het plein

Programma


