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Kerstwandeling Wilnis 2017 

 

Beste lezer, 

In 2012 en 2013 werd door de twee kerken in Wilnis Dorp gezamenlijk een 

kerstwandeling georganiseerd om op een laagdrempelige manier het 

Kerstevangelie te delen met de mensen om ons heen. 

Op zaterdagavond 16 december hopen we dit opnieuw te gaan doen. Het is een prachtige manier om als 

kerken te laten zien wie we zijn en tegelijk de essentie van Kerst door te geven.  

Als u/jij eerdere jaren meewerkte of meeliep begrijpt u/jij dat er veel hulp nodig is. Er zijn veel verschillende 

taken; ze zijn hieronder vermeld. Eigenlijk is er voor ieder talent wel een taak. Leeftijd: vanaf 16 jaar. Er is 

geen maximum leeftijd . 

Wilt u/jij mee helpen met dit mooie evenement? Vul het formulier in en stop het in de rode bus onder de toren 

(Hervormde Gemeente) of in de brievenbus van De Schakel (Ontmoetingskerk). Reageren kan natuurlijk ook 

via mail: kerstwandeling@mail.com. Dit formulier vindt u ook op www.pknontmoetingskerkwilnis.nl of 

www.hervormdwilnis.nl. 

Graag uiterlijk uiterlijk 3 november reageren. 

Mijn naam: 

 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Email: 

1. 
Ik wil helpen met de huis-aan-huis- 

verspreiding van de uitnodigingsflyers (in 

Wilnis – week 49) (14 p.) 

  

2.  Bemensing taferelen: Ik ben beschikbaar voor: 

 Inschrijver (3 p.) 

[leeftijd: 20+] 

  

 Soldaat (6 p.)   

 Heraut (1 p.)   

 
Verteller (12 p.) 

[begeleiden van groepen wandelaars langs de 

diverse taferelen] 

  

 Reiziger (3 p.)   

 Herbergier / gast / muzikant (6 p.)   
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 Wijze uit het Oosten (3 p.)   

 Koning Herodes (1 p.)   

 Herder (5 p.)   

 Jozef & Maria (2 p.)   

3. Catering in de Roeping (10 p.)   

4. Gastheer / -vrouw (8 p.)   

5. Begeleiden kindertafel (2 p.)   

6. Opbouwen/afbreken taferelen   

7. Diverse hand- en spandiensten   

8. Gebedsgroep   

 

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Wilt u eerst meer informatie? Mail naar kerstwandeling@mail.com of bel 06-12140065 
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