Jaarfeesten en activiteitenrooster 2020
Januari
Februari
Maandag 3 februari: Maria Lichtmis. Dit wordt gevierd met de Werkplaatsen/dagbesteding. Om 14.30 uur in
de Tuinwerkplaats van Toermalijn. Er worden onder begeleiding van muzikale klanken omgesmolten
kaarsrestjes in de aarde gegoten. Het licht wordt symbolisch aan de aarde gegeven. Info volgt.
Zaterdag 8 februari: Optreden Popkoor ZingJeRot. Swingende, bekende vocale popmuziek in de Nederlandse
vertalingen van Jan Rot. Om 15.30 uur in de Toermalijnzaal.
22 februari tot 1 maart: krokusvakantie. In deze periode worden een aantal leuke activiteiten georganiseerd.
Een After Valentijnsbal op maandag 24/2 om 16.30 uur en een voorstelling van de Toermalijnbioscoop op
donderdag 27 februari om 11.00 uur

Maart
Zaterdag 28 maart: concert van Kamerorkest Trajectum om 16.00 uur in de Toermalijnzaal
April
Maandag 6 april: Palmpaasfeest. Begin van de Stille week
Om 14.00 uur: wordt vormgegeven i.s.m. de Werkplaatsen
6 t/m 11 april: De Stille week: Hieraan wordt aandacht besteed in de Werkplaatsen
Donderdag 9 april: Witte Donderdagbijeenkomst om 12.00 uur in de Demetriuszaal. Daarna een rustige Witte
donderdagmaaltijd in de Werkplaatsen.
In de huizen kan ’s avonds ook een Stille maaltijd worden gehouden.
Vrijdag 10 april : Goede Vrijdag (geen gezamenlijke viering)
Zondag 12 april: Pasen (geen gezamenlijke viering)
Woensdag 15 april (lente)Paasfeest vanaf 14.00 uur. Het is volop voorjaar We vieren het ontluiken van nieuw
leven in de natuur, als een uitbundige ‘opstanding uit de winterkou’. Mogelijk zijn er zelf nog verstopte eieren
te vinden

Mei
24 april tot 10 mei: Voorjaarsvakantie. In deze periode worden een aantal leuke activiteiten georganiseerd.
Het vakantieprogramma wordt nog bekend gemaakt.
Donderdag 21 mei: Hemelvaartdag. En dag om een mooie lentewandeling te maken of zelfs vroeg op te staan
om te gaan dauwtrappen. (Geen gezamenlijke viering)

Juni
woensdag 3 juni Pinksterviering om 14.00 uur: Met de Werkplaatsen op het veld bij Demetrius.
15 t/m 18 juni Avondvierdaagse dicht bij huis. (Bij voldoende aanmeldingen) Verzamelen om 18.00 uur op
Duinweg 35

woensdag 24 juni: Sint Jansfeest vanaf 16.30 uur op het Achterveld. Er is een picknick en er is een kampvuur
met gezellige live-muziek. Het feest duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Juli
18 t/m 30 juli Zomervakantie. In deze periode worden veel verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Het
volledige vakantieprogramma verschijnt in week 25

Augustus
September
woensdag 30 september: Michaëlfeest: Oogstfeest en het feest waar moed en dapperheid centraal staan. Om
14.00 uur een feest dat is opgezet samen met de Werkplaatsen, maar bedoeld voor iedereen van
Christophorus

Oktober
17 tot 25 oktober: Herfstvakantie. In deze periode worden een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Het
vakantieprogramma wordt nog bekend gemaakt

November
Maandag 2 november: Allerzielentocht. Een tocht door het bos met lichtjes, belevingen en aandacht voor de
mensen die gestorven zijn. Als afsluiting is er de Stilteruimte in de Toermalijnzaal. Tussen 18.00 uur en 19.30
uur kan met de tocht gestart worden. Deze tocht is bedoeld voor de kinderen/jongeren en hun ouders,
begeleiders en familie.
woensdag 11 november: Sint Maarten. Een feest van licht en barmhartigheid. We zullen dit feest dit jaar met
de Werkplaatsen vieren op een manier die past bij de leeftijd van de jongeren. Hierover komt nog bericht.
Zondag 29 november: 1e Advent, met de adventsspiraal. Onder de klanken van mooie muziek kan ieder die
dit wil de adventsspiraal lopen en het licht neerzetten. Een sfeervolle viering met veel licht en warmte.
Om 11.00 uur: in de Toermalijnzaal
Wanneer naar verwachting veel deelnemers zijn zal er ook om 15.30 uur een Adventsspiraal zijn

December
Woensdag 2 december: Misschien brengt Sinterklaas een bezoek aan Christophorus.?? We horen er nog van
Zaterdag 19 december (onder voorbehoud) Kerstconcert van het Orkest van Utrecht. 16.00 uur in de
Toermalijnzaal
Donderdag 24 december; Kerstavond om 12.00 uur uitbeelding Kerstverhaal, muziek en zingen en
gezamenlijke lunch in de Toermalijnzaal
Vrijdag 25 december Kerstmis. (geen gezamenlijke viering)

