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Dit jaar weer campagne Vier Kerstmis

Omdat de coronapandemie nog lang niet voorbij lijkt te zijn, hebben de Nederlandse bisdommen besloten
ook dit jaar weer een actie Vier Kerstmis te houden. Deze is bedoeld om parochianen een hart onder de
riem te steken en hen op te roepen om ondanks de ingewikkelde omstandigheden die de pandemie met
zich meebrengt, toch samen Kerstmis te vieren. Op 26 november gaat de speciale campagnewebsite
www.vierkerstmis.nl online.
Vorig jaar werd deze actie voor het eerst gehouden en die was toen een groot succes. Als afgeleiden daarvan
hebben in de eerste helft van dit jaar ook de campagnes Vier Pasen en Vier Pinksteren plaatsgevonden. Net als
vorig jaar is er voor parochies en andere belangstellenden landelijk campagnemateriaal beschikbaar rond het
thema Vier Kerstmis. De parochies zijn hierover onlangs door het bisdom geïnformeerd.
Met de campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk
mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur door naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te
gaan. Op de campagnewebsite kunnen mensen een link naar de website van hun eigen parochie vinden om zo op
een eenvoudige wijze te ontdekken waar en hoe laat de vieringen met Kerstmis zijn en welke
coronamaatregelen er dan gelden. Op de website zijn ook inspirerende ideeën te vinden om samen Kerstmis te
vieren.
Tips voor parochies
Er zijn vier tips voor parochies om de campagne Vier Kerstmis optimaal in te zetten:
- Download de materialen van VierKerstmis die speciaal voor de parochies beschikbaar zijn, zoals artikeltjes en
beeldmateriaal voor het parochieblad, de parochiewebsite en de eigen social media-accounts.

- Zorg dat het vieringenrooster op de parochiewebsite gemakkelijk te vinden is en overzichtelijk laat zien welke
vieringen er met name in de kersttijd gehouden worden.
- Vermeld bij het vieringenrooster welke coronamaatregelen er gelden, hoeveel mensen er bij een viering
kunnen zijn en of er eventueel een livestream is. AIs die er niet is, kan altijd verwezen worden naar de
televisievieringen van KRO-NRCV op NPO2.
- Zet op de parochiesite ook een link naar www.bisdom-roermond.nl en/of www.vierkerstmis.nl voor meer
inspiratie om thuis Kerstmis te vieren, met op deze site onder meer verhalen, kerstkaarten, een doeboekje voor
kinderen en nog veel meer.

