
 

Nieuwsbrief 9 december 

   PROTESTANTSE GEMEENTE VLISSINGEN 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten 

Zingen van Advent  

De Raad van Kerken in Vlissingen organiseert komende zaterdag 10 december om 19.30 uur in de Sint 
Jacobskerk een zangavond in het teken van Advent. Aan deze avond zullen verschillende koren uit de 
gemeente Vlissingen hun medewerking verlenen. Wie van zingen houdt of graag luistert naar de oude 
liederen  over hoop en verwachting kan deze avond zijn of haar hart ophalen.  Maar niet alleen de oude 
vertrouwde muziek komt aan bod, ook liederen van deze tijd staan op het programma van de koren.  

Medewerking wordt verleend door het koor  van de Marnixkerk  en de muziekband van Zuidpoort. Zowel 
de cantorij van de Sint Jacobskerk als de cantorij van Oost-Souburg zullen een aantal liederen ten gehore 
brengen.  Soliste Nanda Telusa  zal haar prachtige stem laten horen en daarmee een bijdrage leveren 
namens de Molukse kerk in Oost-Souburg. Het belooft een gevarieerde avond te worden waarin ieder koor 
haar eigen repertoire ten gehore brengt, een avond van eenheid in alle verscheidenheid! We beginnen om  
19.30 uur en hopen de avond  rond 21.00 uur te beëindigen. Komt u ook  luisteren en meezingen? 

Avondgebed in Advent 

Advent is een tijd van inkeer, van bezinning.  Daar staan we elke woensdagavond bij stil tijdens de Vesper 
19.30 tot 20.00 uur, in de Sint Jacobskerk. Rond het licht van de Paaskaars lezen we een psalm en een 
tekst, zingen enkele liederen en gaan in gebed en zo bereiden we ons voor op Kerstfeest. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.  

Kerstmiddag   

Op woensdag 14 december organiseert de diaconie een kerstviering voor gemeenteleden en 
belangstellenden in de Sint Jacobskerk. Het programma duurt van  14.30 uur tot 16.45 uur.  Medewerking 
wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Gertruud Smit, mw Jannie Blankenstijn en leden van de diaconie. In 
verband met de hapjes en de drankjes vragen we u om zich van te voren aan te melden bij Hannie 
Suurmond tel 46 62 69; email: hsuurmond@zeelandnet.nl 

 Tocht van Licht 

In deze onzekere tijd willen wij een baken van licht plaatsen. Daarom nodigen we iedereen uit om op 
zaterdag 24 december om 21.30 uur mee te lopen in de ‘Tocht van Licht’. Door licht te verspreiden willen 
we hoop, warmte en saamhorigheid tonen.  

We verzamelen om 21.30 uur op de Oude Markt bij de Sint Jacobskerk. Daar worden (led) lichtjes 
uitgedeeld . In optocht wandelen we met dit licht door de stad, via de Boulevard weer terug naar de kerk. 
Een wandeling van ca 30 minuten. Bij de kerk wordt er vanaf 22.00 uur warme chocolademelk en 



(alcoholvrije) glühwein geschonken.  Vanaf 22.30 uur is iedereen die wil welkom in de kerk waar vanaf 
22.30 uur samenzang begint en om 23.00 uur de  Kerstnachtdienst.   

Kerstvieringen in de Sint Jacobskerk 

Zaterdag 24 december:  22.30 uur Kerst samenzang  
     23.00 uur Kerstnachtdienst:  voorganger Ds. W.Alserda 
     m.m.v. Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Oost Souburg 

 
Zondag 25 december    10.00 uur  voorganger mevr. J. Blankenstijn  
Eerste Kerstdag 
 
Zondag 01 januari           10.00 uur  voorganger Ds. W. Alserda, 
Nieuwjaars begroeting 
 

De kerkenraad wenst u inspirerende en vreugdevolle Kerstdagen 

en een gezegend 2023! 
 
 

Anneloes Steglich, scriba 
 


