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Exodus met Kerst Open Huis
Vmr veel mensenzijn de kerstdagen dagen
van warmte en geborgenheid. Je wilt er heel
persmnlijk iets aan beleven. Maar het
Kerstfeest is te-getijk ook een Íeest waarbij
mensen naar elkaar toe open mogen gaan.
t n zlch met elkaar verbonden voelen. De
Stichting Exodus wil proberen met het ko
mende KerstÍeest die twee elementen met
elkaar te verbinde.n-
SÍeer etope_nheid. Daartoe is het Open Huis
aan de Frankenslag 162 van 24 december
I8.00 uur tot en met 26 december 20.00 uur
dag en nacht geopend. Wij noemen het een
kerstcafé. Het is een plaats in de stad waar

l"ff *'**,#ï*ï,1ïlsilTs ";
saf,- _ Je kerstdagen tot een feest te maken!
Je kunt er zomaar in.en uitlopen. Of wat
langer blljven en iets van het programma
meemaken. lÈn ieder is welkom om aan de
maaltijd deel te. nemen- Je kunt er rustig
naar muziek luisteren, tv-kijken, of lezö.
Uok zUn er allerlei spellen beschikbaar. Wie
sam€n met anderen iets aan het Kerstfeest
wr Deteven ls uitgenodigd: jongeren en ou-
deren, als je öli.i bent of verdrielig, alleen of
samen. Uok kinderen zijn welkom!

Uitgaande van de kerken
De Stichting Exodus gaat uit van de Haagse
yemeenschap van Kerken. In deze gevoel-ige
qagen wlt heï er een bijdrage toe leveren dàt
oe gemeenschappelijke kerken naast kerk-
orensten €en herkenbare plek van ontmoe-
rrng en vrenng hebben. Want het Kerstfeest
rs ner leest van het licht dat schijnt in de
oLltstemls-

P.agramma

dagdelen meer geprogrammeerde onder-
delen zijn. O.ok aan de kinderen is gedacht.
De gezamenlii*e maaltijden, kotfiel thee en
chocola-z!n gratis, voor andere consumpties
zal een. k lei ne verg_ oeding worden gevraagd.
Alcoholtsche dranken zijn niet verkrijgbàar-
zen programma rs op aanvraag bij onder-
staand adres te verkrijgen.

Ook in de nachteliike uÍen
Ook in de nachtelijke uren zal het Open
Huis geopend zijn. En kunnen er mensen,
die daar behoefre aan hebben, terecht. Uiier.
aaro zat erdan.een wat minder omvangrijke
bezetting zijn dan overdae-
Exodus is mk teleÍonischtreikbaar. Onder
nummer 51416l. Wij kunnen niet oo alle
vragen een antwoord geven. Maar we pr6F
beren er wel Iuisterend te zijn voor wià dat
meer nodig heeft. Bovendien zijn enkele
pastores en predikanten stand-by om waar
nodrg gesprekken te voeren.

Medewerking gevraagd
Het spreekt vanzelf dat voor een dergelijke
opze.t een_gïote gïoep medewerkers n"mó26_
keluk is- Er zijn veel taken te verrichten.
wU denken aan gastheren en gastvrouwen.
rran mensen dte muziek kunnen mal<en. Of
aan mensen die mee wiilen helpen maal-
tUden te bereiden. Er moetefl bàrdiensten
worden-grdraaid en we hopen op een aantal
axtomobrtrsten die stand-by willen zijn om
eventueel iemand op te kunnen halen.
nonom: wU roepen mensen op die iets te
geven-heöben om Kersdeest lgg7 tot een
aar zrln bedoeling beantwoordende gebeur-
renrs te makenl J. D. W. Eerbeek,

Voorzitter Exodus.
_ Stichting Exodus,
Frankenslag .l64, 

tel. 514 l6I.

V_oor wie geïnteresseerd is, is een uitvoerig
pr^ogramma beschikbaar. Hierbij geven wij
grooaat de opzet aan. Er zijn tijdens deze
dagen wtsselend geprogrammeerde en rus-
llCe g€deelten. 's Ochknds, 's middags en
s avonds z1n er maaltiiden

H,et eerste_geprogrammeerde gedeelte is de
,,r\erstnachtontm@tirg,' in de nacht van 24
op.izb oecember van 24.00 tot 3.00 uur. Zo
wrnen wrJ rn oecumenisch verband aan alle
bezoekers van Kerstnachtdiensten aankon-
orgen dat er een plaats is om elkaar te ont-
moeten. t en en ander zal worden opgeluis-
terd met muzieki zangen samen eten-. We
nopen.da_t zoin de Kerstnacht velen de weg
naar de Frankenslag zullen vinden om hetlÍerstteest gezamenlijk in te gaan.
,lelg:I ls gr op eerste en _tweede Kersrdag
s ochtends een kerstontbiit-

Op^eerste Kerstdag wordt er van 19.00 totzl.(ru uur een uilgebreid kerstdiner ge-
houden. Iiovendien zullen er op diverse


