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Kerstnachtdienst 2017 
Ook dit jaar wordt op Kerstavond, namelijk op zondag 24 december, een 
Kerstnachtdienst gehouden. Samen zingen we kerstliederen tot eer van God 
en luisteren naar het Kerstevangelie, een mooie voorbereiding op het 
Kerstfeest. In deze dienst zal het koor "His Inspiration" uit Meerkerk optreden 
(zie ook hieronder). De aanvang is om 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom 
op Kerstavond! Noteer(t) u / jij het alvast in uw / jouw agenda? 
 

 
 

His Inspiration 

His Inspiration is een interkerkelijk gemengd koor met ongeveer 30 
leden, afkomstig uit Meerkerk en omgeving.   
Zij willen graag met elkaar het geloof en de liefde voor muziek en zang delen. 
Het koor richt zich op een variatie aan liederen, moderne  Engels- en 
Nederlandstalige gospelmuziek. Van een rustig aanbiddingslied tot een meer 
up tempo muziekstuk van een Amerikaanse gospelartiest. 
His Inspiration is opgericht in 1996. Vanaf september 2014 zingen zij onder 
leiding van hun dirigent Carine Schutte-Timmer. Vanaf maart 2016 worden zij 
op de piano begeleid door Carmen Eveleens. Sinds 2012 zingen ze met 
versterking, waarbij Gerco van Bruchem hun geluidstechnicus is. 
Tijdens hun repetitieavonden vinden zij, naast muzikaliteit, ook geloof, 
saamhorigheid en gezelligheid belangrijk. De thuisbasis van het koor is de 
Ichthuskerk in Meerkerk. 
Graag willen ze kerkdiensten en andere samenkomsten opluisteren met hun 
muziek. Eenmaal per jaar verzorgen ze een gratis optreden in een 
verzorgingshuis of ziekenhuis in de regio. 
 
 



 
 

www.hervormdeverdingen.nl 
De meesten zal het niet ontgaan zijn dat er een nieuwe website in de lucht is. 
De site biedt nog niet voor de volle honderd procent wat we willen, maar het 
begin is er. 
 
Met deze site willen we twee doelen nastreven. Allereerst is de site er voor 
zoekers. Dat kunnen mensen zijn, die naar een kerk zoeken. Het kunnen ook 
personen zijn die meer willen weten van geloof. 
 
Daarnaast is de site er voor de eigen gemeente. De bedoeling is dat alle 
informatie die nodig is, er te vinden is. Onze wens is vooral dat we samen de 
website levendig houden, doordat de site steeds een beeld geeft van het wel 
en wee van de gemeente. 
 
Wat dat betreft: de site is van ons allemaal! Heb je tips of vragen, neem dan 
contact op met Saskia Kool of ds. Gerrit van Wolfswinkel. 
 
 
 
 
 

 


