
uitnodiging
Stille nacht

KomL uettmndcrauhler
frlerugen

ì&t ziJt uellekorne

Dc? zfi hdin onze dagien

Ere ziJ hd

ziln fu bekende kerstlieder.en
dle we zlngeninde

Dxodtts-
kerstrtachtdiezast
cKomt a,llen tezqtnen'
in een dterast uan sJeer en ontnoeÉing
uoor mer.,sen uan buiten en bìnnen de kerk
tnor urle zoeken noar kerstsfeer in de kerstnacht
m.d tnel sameruzong

op uriJdagannnd 24 december om 22.(X) uur
in de Valkenbosfterlc,

I-oosdrtinsekode 359, laek Zuld*parkloa,nln Den Haqg.

Voorgangr:

Organìst:
M.m.a:

ds. Jan De"becrc, Hoofdpredlkant bii het
,htstittepa.storaat
Roel laen
Idce - Fìxe

Na qfloop rnn de diernst is er gelegenhetd tot ontnrcetlng met
kotfie.
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ff---""
ichiln'venoningen uit ecn bePaalde hoeL anderd '

Spraakverwarring

gels komen we er meestal wel'
lerbazingwekkend is hoe snel de

kinderen Nederlands leren, soms

al na een week of twee redden ze

zich al een beetje. Nedcrlands is

dan ook tussen al die nationali'
teiten de voertaal."
De asielzoekers wonen aan de

Junostraat in 4,6- of E-Per-

soonskamers. Gezinnen worden
bù elkaar gePlaalsl' verder iser
een mannen- en vrou\ enalde-
ling. vraag aan Gerda Pronk van

2l rcptcrrlber - 20 oktobet
Aan het begin ran de week looPt he! niet

zo. Hidden in de week bns oP een siu.r-

.de dic een ferm besluh vergl Laat fut
onunwondcn merlar hoe u de di4en

zict en dat u niet van phn b€nt om mec

t! do€i un iels òt u volstrek niet ligc

ln uw we is er ved sPnning, mau ook

SUCCe!

Scxonptoex

I I oktober - 20 noYembcr
U hedt de nei$ng u tenrg te mkkci €,r

drar is het niet de toede wcek voor. E
:iin preEite dinFn rc doen' het is goed

Yoor u de tiid !e nern€r! om (onElct$ te

hemellm. òaarmee dooòre*t u zdf

uw rnedieid. U zot, er toed aan do€tl

hngzmerhand weer eens Phnnat te ma-

ken voor we* en huiselilke DIen en u

ieg acdever in ailes oP te stelhn.

BooGScHUTTER

1l novernber - 20 decernhcr
Eul weck met mogdiiklreden. U heet

6oede co

slaagt Bli

alles wel

zidtit blii

om nad(!
hsn/haat
nes. Doe drt met qct

Steer,rgor

2l d€cdnber . 20 Inuati
Er komt nu einddik Y'ÀI ru$ in uw lal'l,

uw omgeviiSl Ef'| huvdiill Het Fat ùl
it|i5 behngrlb òt u voor hn8e lld b.Dt

zrl houd€n zegei de $efnn

wArtnrln
2l ianu.ti - 20 ftòru.ti
Gecn week Yoor iurilische kw6deq v€r-

sretkende besluiten mo€t6 hrcr tenc
men worden. Zet rles oì4, eY€n in de

uat afsand nernen .

Yrssex

CHRISTI{AS SPECIAL' De h The

Wìshing Well verzor$ durderòg 23 de-

cember in Plao Dar Haag &hoobrnat
20, ecn Chrissno $ecial m€t rumnrers

nn dt nieuwe CD. Eer v{f nnruùend

Dlus sonrwrhen die hun eiten hh ùten
soet oplet podiun Aanrang 20 30 uur'

lo€gan8 ii tnti!
RAINBOW GOSPEL- H.t Rainbo,v

Gospel Choir 8e€ft Yriidag 2'l decenbs
met drie andere koren een bsìefieKon-

cen in de Vredekerk aan de l''laanss-

diikban 116- De al tut 21.15 uur open.

1l fubru.ri - 20 maatt
k is diitage in e€tì vÉenòdìrP of in ecrt

relade B€nl u t! druk met wert ervd

kinderenl Gun rnef, volnnssen cn FiÉ
coructen om de rcor oP te àdor hs oP

Yoor maòtssPdklie3 in lnv x.C.k u

looDt soms tÈ h2rd en dat l€idt tot orl'

danrqnend gedr4 nn :nderen. Proheer

contact te houden, òt is in uv ei8€n b€-

bn&

Toerqgiira

kcik onbno€ten dkaar wiidrS 21 decÀn'

ber om 2200 uur in de Yalkenboske*

arn de Loordùinsekade 359. Dominee

Eeòeek taÀt Yoor in deze Exodus,

KERSTNACHTDIENST- ln de hicl
kerl aan de Tessdsesu-ax bqtu d€

kersundttdimst vrii&g 24 december orn

2230 uur. Het H€rvormde Ke*koo.
thevarinpr er leugdkoor Sche{eoinFr

rtdenen hun nredElerking Een 69 hter

Yolrt d€ kcrsdien$ om l0.m uur m€t

hettereformeerd Kerkkoor ScheYenin'

ten.
ÉucxmtmsnentnG- De eucla-

rinievi€ringen in de h€ilEe ke,l Y?n de

Hrnelarm nn Gorcum, Sadhouden'

be$

Gli

Uccelli (nn8t l'lise Brevis rn l"'loan)

om 23.00 uur. Eo dag hter sart de Yiè

rinf m€t Dto Volente om 10.30 uur.

KERSTFEEST- Kendeet Yoor iont e

oud in de lohannebpel ran de Bocbes

rD"at 5 met an8 efl muiek bqint vrii-

èf 21 de(€rnber om 18.00 uur' Nr de

dieost is e. een teammlik eterl en dnr

ken. To{8ang b Yrii.
(ERSTORATORIUT'I- ln de Mrnnat

hrkerk 2e Swedinctso-ut 156 wordt

vriidat 2't december het kerstontoriun

v.n Me Ekelboom uiqevo€rd. Aannn

2100 uur.

PEPUN- Ih€ater Pqrin oPent riidaS:
decernber orn 2{-00 uur de danrtn voc

DEN HAAG - ln het atrium van
oDsesteld. Zodoende komt men
lli de aak- en dtuislozen, die d'
ning nemen, een chique dak bol

Stel, u wint
20 milioen in

de Staatsloterii-
Wat dan?

Het zrl u maar gebeuren: u wint 20 miljoen belastingv'ii in

de Oudeiaarsloteril' de Loterij van d€ Eeuw! !\,at zou u

Koopt u het huis of de auto van urY dmmen?

Gaat u op vreEldreis? Na het winrìen van zo'n grote pnis

gaat er een hele nieu\'Ye ',',ereld voor u open'

U besc-hiK immers ope€ns o,er een fortuin'

BqaeL':'hl
De Staatsloterij gaat zorgwldig om mer haar winnaats'

Als u het op priis stelt, zolÉen rYe ervoor dat u

als winnaar goede begeleiding kÙgt' Door eefl team

van ervaren specralisten. UEnt jaa'lUks winnen tientallen

NederlarÉers eefl mluoenenprijs in de Staatslotelij'

fHl.r
Naast het b€geleiden van ofìze winnaars, zorgen s'e er

ook voor dat u arìoniem blijft' Ufant v'Ie mal€n alleen

de winnende nummers bel€nd. Zodat u zett bepaalt aan

wie u vertelt drat u miljonair bent gevoruen' En u dus

uiEebreid de tijd knjgt om in alle rust van.rìet gewebige

nieur6 te genieten en r€lovefiiogen uw plannen te mal€n'

urant het winnen van een prijs moet niet alleen

€€n fantastisctle beleYenis zijn, maar vooral @k bli,ì'en'

wift u meet infomatie wer de stffitslotedi?

xiik op lotenr-lt: tfiwr-staatsloteii nl

Statstotefi-+(

fw

buiten en


