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Kerstnachtdienst Valkenboskerk met veel muziek en samenzang Op 24
december wordt in de Valkenboskerk om 22.00 uur de kerstnachtdiens
gehouden. Samenzang voor de dienst vanaf 21.45 uur.
Voorgangers zijn ds. Albert Abraham (voorganger Ghanese kerk Global
Hawest) en ds. Jan Eeóeek, hoofdpredikant bij het Mnisterie van Justitie.
Ds. Eeóeek geeft leiding aan 60 gevangenispredikanten. Hij rvas 20 jaar
gevangenispredikant in Scheveningen. Ook is hij voorzitter van Exodus
Nederland, een landelijk nazorgproject voor ex-gedetineerden.
Medewerking wordt verleend door het Afrikaanse koor van de Global
Harvestkerk en de Surinaamse zangformatie Yvonne & Clarence Breeveld.
Organist is Cees Brouwer.24 dec 2008

Plaats: ,s-Gravenhage Kersfeest is een feest van licht en sfeer. Velen voelen lch juist in deze tijd
. . _. Loosduir5da66s ook tot de kerk en het evangelie aangetrokken Er gaat van het kerstfeest
t'Katre:3 59 iec uit naar het hart van de mensen. Daarom hopen we in deze diens( vooral

elkaar en ook anderen die met ons ha kerstfeest mee willen vieren te
ontÍnoeten. Belangstellenden íjn dus van harte welkom!
Adres Valkenboskerk: Loosduinsekade 359 (hoek Zuiderparklaan), Den
Haag.
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24 dec 2008
Plaats: 's-Gravenhage

. Loosduinsekade
Lokatre:359

Kerstnachtdienst Valkenboskerk met veel muziek en samenzang Op 24

december wordt in de Valkenboskerk om 22.00 uur de kerstnachtdienst

eehouden. Samenzang voor de dienst vanaf 2l .45 uur'
Íoo.g-g"r, zijn ds. Àlbert Abraham (voorganger Ghancse kerk Global

HarvJs$-en ds. Jan Eeóeek, hoofdpredikant bij het Ministerie van Justitie

Ds. Eeóeek geeftr,eiding aan 60 gevangenisprcdikar'ten Hij was 20 iaar
gevangenispÉdikant in §cheveningen, Ook is hij voorzitter van Exodus

Nederland, een landelijk nazorgproject voor ex-gedetineerden

Medewerking wordt vLrleend door het Afrikaanse koor van de Global

Harvestkerk én de Surinaamse zan gformaue Yvonne & Clarence Breeveld'

Organist is Cees Brouwer.
Keïstfeest is een feest van licht en sfeer. Velen voelen zich juist in deze tijd

ook tot de kerk en het evangelie aangetrokken. Er gaat van het kersfeest

iets uit naar het hait van de mensen. Daa.om hopen we in deze dienst vooral

elkaar en ook anderen die met ons het kerstfeest mee willen vieren te

onÍno€ten. Belangstellenden zijn dus van harte welkom!
Adres Valkenbos[erk: Loosduinsekade 359 (hoek Zuiderparklaan), Den

Haag.
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KERSTNACHTDTENST VALXENBoSKERK

Op z4 december wordt in de Valkenboskerk om
22.oo uur de kerstnachtdienst gehouden.
5amenzang voor de dienst vanaf2r.45 uur.

Voorganger is ds.Jan Eerbeek, hoofdpredikant bij
het Ministerie van.Justitie. Hijgeeft leiding aan 60
gevangenispredikanten. Hij r,/vas 20 jaar gevange-
nispredikant in Scheveningen. Ook is hijvooÍzitter
van Exodus Nederland, een landelijk nazorgpÍo-
ject voor ex-gedetineerden. MedeweÍking wordt
verleend door het koor van de Ghanese kerk Glo-
bal Harvest en de Surinaamse zangformatie Cla-
rence Breedveld. Organist is Cees Brouwer.
Kerstfeest is een feest van licht en sfeer. Velen
voelen zich juist in deze tijd ook tot de kerk en
het eva ngelie aangetrokken. Er gaat van het kerst-
feest iets uit naarhethartvan de mensen. DaarÀ
hopen we in deze dienst vooralelkaar en ook ano-
ren die met ons het kerstfeest meewillen vieren te
ontmoeten. Belan8stellenden zijn dus van harte
welkom!
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Bosbeskapel te gaan.
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Kerstríchdienst
Valkenboakeil zoa &
ESCAMP-OP24december
wordt in de 

'Valkenboskert,

tooeduinselade 3sg (hoek ati-
derDarklaan), om 22.m uur de

kersrrachldierut gehouden. Sa-

meÍrzrng voor de dienst -lanaf
21.45 uuÍ. V@rBDgers arn o§
Altrn Abraham en ds' lan Eer-

beek, hoofdpredikant bii het
miniíerie lan Iustitie en oud'
ge\"angenispredikant in Scheve-

àineen. Medewerking wordt
rcrt"eend door het Aftikaanse
koor van de Global Harves&e*
en de Surinaamse zangformatie
Yvonne & Clarence Breeveld'
Organist is Cees BrouuJer'


