
        

 

Beste ouders, grootouders 

Lieve kinderen, kleinkinderen 

En al wie zich  jong van hart voelt 

 

 

Wegens coronabeperkingen kon de gezinskerstviering vorig jaar  jammer genoeg niet doorgaan . 

Dit jaar willen we terug aanknopen met deze mooie traditie.  

Op kerstavond, 24 december om 16.00 hrs. is er daarom  een kerstviering, speciaal voor ouders, 

grootouders, hun kinderen en kleinkinderen en al wie zich betrokken voelt.  En dit in de Sint-

Laurentiuskerk op Schoonbroek.  Het is een initiatief van de federatie Ekeren en is gericht aan alle Ekerse 

parochies. 

We vragen aan alle kinderen, maar ook aan de volwassenen om een geschenk mee te brengen voor 

kinderen die het veel minder goed hebben. 

De Sint zal ook dit jaar weer veel speelgoed gebracht hebben. Het zou fijn zijn als onze kinderen wat 

speelgoed, nog in goede staat of nieuw, zouden kunnen schenken aan zij die niets gekregen. Zo kunnen we 

onze vreugde vanwege de geboorte van het Kerstkind delen met velen en wordt het een echt feest voor 

iedereen. 

Mogen we vragen om het speelgoed, liefst mooi ingepakt, met een briefje erbij met wat info over het 

geschenk  mee te brengen naar deze viering. (wie wil kan het ook vooraf of achteraf bezorgen in de eigen 

parochie) 

Op het einde van de gezinskerstviering schenken we al de cadeaus aan Hilde Van Hoijweghen, die haar auto 

hopelijk overvol kan laden, richting EVA-centrum.  Daar wordt alles verdeeld en bezorgd aan wie er deugd 

aan kan hebben. 

De kinderen zullen jullie héél dankbaar zijn. 

Fijne kersttijd en graag tot dan 

De Ekerse parochies en het Federatieteam van Ekeren 

p.s. Als iedereen vanaf 6 jaar een mondmasker draagt (zoals verplicht) en  de handen ontsmet bij het 

binnenkomen, dan zorgen wij voor voldoende ventilatie. Zo houden we het ook in de kerk veilig op een 

aangename manier. Dank voor jullie medewerking.  

 


