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Traditionele opening van onze kerststal  
Daarna een heerlijk glas glühwein en een speciale lezing over:  

Het ontstaan van de kerststal  
Door: Mevrouw Timothy van den Haak uit Bilthoven 

 
Woensdag 16 december in ’t Oude Raadhuis in Gilze om 19.30 uur. 

 
In veel huizen staat in de maand december een kerststal in de kamer. Maar waar komt die 
traditie vandaan?  
Door de lezing zal het u duidelijk worden. Centraal staat het ontstaan en de geschiedenis van 
de kerststal. 
In de bijbel vertellen de evangelisten Lucas en Matthëus er al summier iets over. 
Het werk en leven van Franciscus van Assisi in het Italiaanse Greccio is van grote betekenis 
geweest. 
In de kerken en kloosters waren de eerste grote kerstgroepen te vinden, maar hoe is die 
kerststal nu in de huiskamer gekomen? 
Ook zijn er zeer verschillende uitingen van het kerstverhaal in de wereld.  
En wat betekent het kerstverhaal voor de kunst en de volkskunst? 
 
Een kleine expositie van kerstgroepen uit de  hele wereld geeft u een beeld van de speciale 
kerstgebruiken. 
 
Enkele voorproefjes vindt u op de volgende bladzijde. 
 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


   

 

Geniet van een fijne kerstsfeer bij onze eigen Heemkring 
 

 
In de Planning: 
 
Woensdag 20 januari 2016 19.30 uur jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m april 2016 
 
maandag 4 januari van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 1 februari  van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 5 januari van 13.30 tot 16.30 uur           dinsdag 2 februari van 13.30 tot 16.30 uur 
 
maandag 29 februari van 19.00 tot 21.00 uur      maandag 4 april van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 1 maart van 13.30 tot 16.30 uur               dinsdag 5 april van 13.30 tot 16.30 uur 
 

Deze keer mogen we weer twee nieuwe leden verwelkomen 
Mevr. Truus Noij  Rijen 
Mevr. Eveline Vermeer  Gilze 
 
Overleden: 

 
Dhr. Adriaan van Riel  Alphen 

 
Elke eerste zondag van de maand onze tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ 
 

De tentoonstellingscommissie zorgt elke openingszondag voor een muzikaal hoogtepuntje. Bij mooi 

weer natuurlijk in onze eigen heemtuin. Dus dat wordt oergezellig en een mooi moment om elkaar weer 

te ontmoeten.  

Zondag 6 december komt de mondharmonicaclub uit Oirschot ons verrassen. 

 

Heeft u zin om onze volgende jaartentoonstelling mee samen te stellen, op te bouwen en te begeleiden? 

Twijfel dan niet, bel of mail even en wij nemen direct contact met u op! 

 

 


