Heel Bunnik zingt Stille Nacht
Zing mee op kerstavond voor je eigen huis
Ondanks deze coronatijd toch verbonden met elkaar
De Bunnikse kerken nodigen u uit om op 24 december ’s avonds om 22.00
uur gezamenlijk een kerstlied te zingen.
Samenkomen met familie en in de kerk is niet mogelijk, maar de kerstgedachte laat zich
door corona niet tegenhouden.
We kunnen zo laten zien dat we als Bunnikse gemeenschap naar elkaar omzien, een licht
zijn voor elkaar in deze donkere tijden.
Vanaf 22:00 uur luiden de klokken van beide kerken vijf minuten. Daarna zingen we ieder
voor het eigen huis Stille nacht, met een eigentijdse tekst (z.o.z.). Er start om 22:05 uur
een filmpje met begeleidende muziek en tekst, te vinden
via www.pgbunnik.nl/vieren/opnamen-diensten/
We houden uiteraard afstand - maar wensen elkaar zo wel een goede kerst.
De Bunnikse kerken nodigen u van harte uit Kerstmis mee te vieren, zij het alleen online.
(zie ommezijde)

KERSTLIED

Stil
. is de nacht. Schitterend zacht
straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan
ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht. Iedereen wacht
op het licht, op de kracht
die verdrijft de duisternis,
en die groeien doet al wat er is,
die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Kijk om je heen. Mensen bijeen
zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,
houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart,
Zing door het nachtelijk zwart.
Dit is de winnende tekst van een KRO-NCRVprijsvraag uit 2018, bij de 200ste verjaardag van
“Stille Nacht”, voor een nieuwe tekst voor het lied.

Vanwege de lockdown zijn er geen diensten te bezoeken; er zijn alleen online vieringen

St. Barbarakerk
Kerstavond
Eerste Kerstdag:
Doorlopend:

Om 19.00u uur is er een viering online met het pastoraal team en met medewerking
vanuit de geloofsgemeenschappen uit onze parochies.
Om 11.00u een live-stream viering vanuit Houten of Culemborg. Een linkje hiervoor
is te vinden op de website www.pj23.nl .
Dit geldt ook voor de volgende zondagen
De Mariakapel is iedere dag open van 9.00-16.00u open, om een kaarsje op te steken
en voor persoonlijk gebed.

Oude Dorpskerk
Kerstavond

Eerste Kerstdag

Het Kinderkerst-event kan geen doorgang vinden, maar gaat digitaal; meer info
opwww.pgbunnik.nl/
Aansluitend aan het zingen van Stille nacht buiten (zie ommezijde) om ca. 22:15 uur
een korte, toegankelijke onlineviering, met al eerder opgenomen zang van
praisegroep uitBUNdig.
Kerkdienst om 10:00 uur.

