
 
 

Kerstavond viering voor kleuters en hun (groot)ouders en verzorgers 
 
24 december om 17.00 uur is in de Bonifatiuskerk  een kerstavondviering voor de 
kleuters. We brengen het kindje naar de kribbe, lezen en kijken het kerstverhaal, zingen 
enkele liederen over een kind dat in de nacht geboren wordt. We bidden én we versieren 
de kerstboom met een hopelijk door jou meegebrachte kerstster ….   
 
We vragen alle kinderen een kerstster te versieren en mee te brengen. Het voorbeeld 
en een werkbeschrijving vind je hieronder/hiernaast.  
 
Maak een touwtje aan de bovenkant zodat de kerstster goed opgehangen kan worden.  
 
We zien je graag op maandag 24 december, 17.00 uur in de Bonifatiuskerk.  
 
Elles Veltkamp 
Lekenvoorganger Parochie St. Franciscus van Assisi 
 

 
Overige (gezins)vieringen op kerstavond in 2019 
 

- 16.30 uur  Maria Praesentatiekerk in Buurse,  oecumenische kleuterkerstviering .  
- 18.30 uur , Bonifatiuskerk, gezinsviering  met schoolkoor en Regenboogkoor.  

Voorganger pastor M. Dijkman.   
- 19.00 uur Maria Praesentatiekerk in Buurse.  Eucharistieviering met samenzang.  

Voorganger is pastoor P. Daggenvoorde.  
- 20.30 uur, Bonifatiuskerk, kerstviering met het Pablokoor.  

Voorganger is pastor M. Dijkman.  
- 21.30 uur, Pancratiuskerk, Kerstnachtmis met het Pancratiuskoor.  

Voorganger is pastor H. Zegger.  
- 23.00 uur, Momentum, Kerstviering verzorgd door Inspiration.  

 

Psst…Eerste kerstmiddag om 15.00 uur is er een Kindje-wiegen-viering  in de 
Pancratiuskerk. Van harte welkom! 

 
Zie ook onze website: www.pvhaaksbergen.nl’ 

http://www.pvhaaksbergen.nl/


Kerststerren maken van touw 

 

 

        afb. 1                              afb. 2 

 

 

 

Wat heb je nodig: 

Stevig karton 

Gekleurd touw of garen 

Kralen of ander klein glinstermateriaal 

Alleslijm 

Schaar of prikpen 

 

 

Teken de ster op stevig karton. Knip of prik de kerstster uit. Ga nu met 

het gekleurde garen/touw naar de punten om de ster heen. Je kunt een 

beetje lijm op de ster plakken zodat het touw beter op zijn plek blijft 

zitten. Ook kun je kralen aan het touw rijgen zodat deze op de ster 

komen. ( afbeelding 2) Leg een knoop in het touw als je klaar bent. Je kunt 

de ster nog versieren met andere kralen en glitters.  
 

 

Maak een stevig touw vast aan de kerstster. Hieraan kun je de kerstster 

ophangen.  Je kerstster is nu klaar om mee te nemen naar de kleuterviering in 

de Bonifatiuskerk op dinsdag 24 december,aanvang 17.00 uur. Dan hangen 

we hem tijdens de viering in de kerstboom in de kerk.  

 

Tot dan!    

 

 

 



 
  

 
 


