
Op zoek naar de verdwaalde engel 

Het mooiste kerstfeest!  Kom jij ook? Elk  jaar is er voor en door mensen met een 
beperking een groot Kerstfeest en wordt het kerstverhaal gespeeld. Het is op zondag 22 
december in kerkgebouw De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, Amsterdam oost. De kerk is om 
14.00 uur open, het begint om 14.30uur en het is rond 16.30 uur afgelopen.  Er is voor 
iedereen koffie en thee met lekker kerstbrood en een mooi cadeautje. 

Iedereen is welkom!  Natuurlijk cliënten/bewoners van Cordaan en Philadelphia en ook 
familieleden, medewerkers, buitenstaanders, kerkgangers  zijn hartelijk welkom. 
Dit kerstfeest is een prachtig samenzijn van luisteren, zingen, beleven en genieten. 

Het kerstspel heet dit jaar: “DE VERDWAALDE ENGEL”. Het is een mooi verhaal met veel 
spelers die prachtige verkleed zijn.  

Kerk de Bron                  Mantels van de Drie wijze koningen. 

De middag wordt muzikaal begeleid door de HJ Smitband en het Philakoor. 

De HJ Smitband  bestaat al meer dan 25  jaar.  Er wordt gespeeld op  
drums, xylofoons, blokfluit en slaginstrumenten. De band is van alle markten thuis. 
Geweldig want de muzikanten zijn mensen die wonen bij Cordaan, Philadelphia of thuis. 

Het Philakoor is ontstaan door en voor cliënten en vrijwilligers van Philadelphia. Het 
begon zestien jaar geleden met een klein groepje op de Philadelphia woonlocatie De Luifel
in Amsterdam noord. Nu zijn er ook cliënten van Cordaan betrokken en genieten meer dan 
vijftig (!) mensen om de twee weken met elkaar op locatie de Werf in Amsterdam noord.  

Vanaf januari 2020 repeteert het koor weer op de nieuwe locatie van Philadelphia aan de 
Rode Kruislaan; de nieuwe locatie van De Luifel. (de nieuwe naam is nog niet bekend!)  
Het is de muziek die verbindt en iedereen heeft veel plezier. 

Wil je meer weten kijk op onze website: https://pastoraatverstandelijkbeperkten.nl en op
onze Facebookpagina: pastoraat verstandelijk beperkten. 

Je kunt ook contact opnemen met onze Coördinator en pastor: Marja van Gaalen, tel. 06 
301 963 94. Vrijwilliger Kerk de Bron en contactpersoon Cordaan:  Linda Schol 0613814866

Zie ook de flyer die is bijgevoegd.
Iedereen is welkom!  Natuurlijk cliënten/bewoners van Cordaan en Philadelphia etc. maar 
ook familieleden, medewerkers, buitenstaanders, kerkgangers  zijn hartelijk welkom. 



Dit kerstfeest is een prachtig samenzijn van luisteren, zingen, beleven en genieten. 

Bereikbaarheid De Bron:
 
Met openbaar vervoer
Vanaf Amstelstation:             bus 65
Vanaf Muiderpoortstation:     bus 65
Vanaf Centraal Station:          tram 14 en 19 (overstappen Alexanderplein)
Vanaf Diemen                          tram 19
In alle gevallen uitstappen op halte Middenweg / Hugo de Vrieslaan

Ter info: kom je met de auto: parkeren is op zondag VRIJ! 

Linda Schol
Begeleider Jeugd Thuis Cordaan






