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Uitnodiging kerstviering 

 

 

Zwolle, november 2019 

 

 
Beste Vrienden / Vriendinnen, 

 
In deze tijd van veel slecht nieuws, zeker ook uit Papua, horen we op het Kerstfeest het goede nieuws van de geboorte 

van Jezus Christus onze Heer. 

 

Als Papua gemeenschap komen we ieder jaar samen om het kerstfeest te vieren, dit jaar op zaterdag 21 december.    

 

We nodigen u / jullie hartelijk uit voor deze kerstviering op zaterdag 21 december in de Christus Triumfatorkerk 

te Den Haag. 

 

De dienst wordt dit jaar geleid door ds. Yvonne Schoonhoven, en het programma ziet er als volgt uit:   

 

Vanaf 13.00 is er ontvangst met koffie of thee. 

Om 14.00 begint de kerstviering, het thema is: “Voor jullie is vandaag de redder geboren, Christus de Heer” 

Optredens van een koor en solisten 

Gezamenlijke maaltijd 

Om 17.30 uur is de afsluiting. 

 

Aan de bijeenkomst zijn natuurlijk kosten verbonden, denk aan de huur van de zaal en de maaltijd! We vragen u / jullie 

daarom om een vrijwillige bijdrage, het liefst van Euro 10,00 of meer, van tevoren via de bank te betalen: IBAN NL07 

RABO 0377 7544 98 ten name van COPAN, Deventer. Eventueel kunt u ook aan de zaal betalen. 

 
We hopen u / jullie op zaterdag 21 december te ontmoeten! 

Hartelijke groeten, 

 

namens het bestuur van COPAN, de voorbereidingscommissie: 

 

Lea Kereway, tel. 070 2126400 

Johanna Koerni-Wabdaron, tel. 06 53909688 

Corrie Ap, tel. 06 49564329 

 

 

 

 

Don Joku 
Voorzitter Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua’s COPAN 

 

 
Het adres van de CTkerk is: Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag, te bereiken vanaf station Den 

Haag CS met tram 2 of 6, richting Leidschendam, uitstappen halte Oostinje. Zie ook www.ctkerk.nl 
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