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ADVENT + KERSTMIS 

 

1. Algemeen 

In deze tijd heeft de knd een project , waarbij in de kerkzaal meestal een wandversiering  

wordt ontwikkeld . 

Er wordt een ( alternative ) adventskrans in de kerkzaal opgehangen . 

Er wordt een kerstboom geplaatst . 

Kleur :Paars ; 3e Advent : Rose ; Kerst : Wit . 

 

2. Adventkrans 

De ( alternatieve ) adventskrans wordt in de week voor de 1e advent opgehangen op het 

liturgisch centrum . 

Uden : Een kind steekt volgens de liturgie aan het begin van de dienst één adventkaars aan . 

Daartoe wordt een klein kaarsje aangestoken aan de paaskaars ; hiermee wordt de 

adventskaars aangestoken . 

De kaarsen die reeds eerder hebben gebrand , worden door de gastheer/-vrouw voor de dienst 

gelijktijdig met de paaskaars aangestoken ; ook op kerstavond .  

Op 1e Kerstdag worden alle vier kaarsen aan het begin van de dienst door een kind 

aangestoken .  

Wanneer voorzien is in een  5e  kaars ,die op kerstdag door een kind zal worden aangestoken , 

dienen de kaarsen die reeds eerder hebben gebrand door de gastheer/-vrouw voor de dienst 

gelijktijdig met de paaskaars te worden aangestoken . 

De adventskrans/-ster blijft hangen tot en met de kerstdagen . 

Veghel : Een kind steekt op verzoek van OvD aan het begin van de dienst één kaars aan . 

Bij afwezigheid van kind steekt OvD de kaars aan . 

De adventskrans /-ster  blijft hangen tot en met de kerstdagen . 

 

3. Kerstboom 

De kerstboom wordt geplaatst in de week tussen 3e en 4e advent op een vaste lokatie in de 

kerkzaal . Uden :Bestellen in october ; Veghel heeft een kunstkerstboom . 

Ivm met kerstvieringen door derden kan het wenselijk  zijn de kerstboom eerder te plaatsen . 

De boom wordt geruimd in de week voor de 1e zondag van Epifanie . 

 

4. Knd 

De knd heeft in deze periode een eigen project dat in de dienst een inbreng heeft . 

Deze inbreng is voor het vertrek uit de dienst en bij terugkeer na de collecte .  

 
 


