Kerst 2018 in Jeruzalem & Bethlehem!
Rotterdam / Jeruzalem december 2018
Waarde globetrotters, er zijn genoeg bijzondere tijden in Jeruzalem en omgeving. Van kerst hoeven we de
significantie niet toe te lichten. Velen van u gaan er speciaal om die reden naar toe.
We raden geïnteresseerden aan bij aankomst een bezoek te brengen aan het Christian Information Center.
Daar worden overzichten bijgehouden van (kerst‐)vieringen van verschillende denominaties in de
honderden kerken in Jeruzalem, Bethlehem en de velden van Efrata. Als u wilt kunt u 24 uur achter elkaar
kerstvieringen bijwonen, vanaf kerstavond 16.00 door de nacht tot ver op Eerste Kerstdag (ons is het in elk
geval gelukt). U vindt het C.I.C. naast Christ Church in de Old City van Jeruzalem op 100m van de Jaffapoort.
Zie ook: http://www.cicts.org
Direct links binnen die Jaffapoort zit een Tourist Information die u over activiteiten kan vertellen.
 Tip: op Manger Square, het Plein van de Kribbe, in Bethlehem zullen op kerstavond tot in de nacht
koorgroepen van over de hele wereld zingen. De bekende midnight mass in de Geboortekerk die wordt
uitgezonden door de BBC is een besloten onderonsje van diplomaten en genodigden, maar deze wordt op
grote schermen uitgezonden op het naast gelegen Manger Square.
U bereikt het plein het beste met de shuttles die vanuit Jeruzalem rijden vanaf verschillende plekken, of
met een eigen taxi. Bethlehem ligt 6 km van Jeruzalem.
 Tip: Israel’s nationale busmaatschappij Egged verzorgt op 24 december 24 uur lang gratis busvervoer
tussen Jeruzalem en de buitenrand van Bethlehem. De bussen vertrekken elk uur op het hele uur vanaf de
Carta Parking buiten de stadsmuur bij de Jaffa Poort.
BETHLEHEM Maandag 24 december 2018 ‐ Christmas Eve Church of the Nativity ‐ St. Catherine
14:00 Vespers
16:00 Procession to the Grotto of the Nativity
21:00 Koorgroepen op het Plein van de Kribbe
00:00 Christmas Vigil presided by H.E. Archbishop Pierbattista Pizzaballa, Apostolic Administrator of the
Latin Patriarchate of Jerusalem (besloten)
01:45 Procession to the Grotto
Er zijn ook late vieringen in en rond de Chapel of the Shepherd’s Field in het naburige Beit Sahour
Tuesday, December 25, 2018 ‐ Christmas Day St. Catherine's Church
10:00 Solemn Christmas mass
14:00 Spiritual pilgrimage to Shepherd's Field
Dinsdag 25 december is er in de Shepherd's Fields een openlucht viering om 14.00
JERUZALEM Christmas Eve Concert at the YMCA 24.12 // Monday | 20:00 ‐ 22:30

We wensen u inspirerende kerstvieringen!

