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Kerstactiviteit. 
 

De laatste jaren, voor Covid-19 roet in het eten gooide, hebben we voor onze 
kerstactiviteit altijd gekozen voor een uitstapje in combinatie met een 

verwennerij van de inwendige mens. Dit jaar pakken we het een keer anders aan 
en geven invulling aan de kerstactiviteit door Ron Vodegel het verhaal rondom 
De Ster van Bethlehem te laten verklaren. 

 

 

Een ster met een staart, een afbeelding die past bij het kerstverhaal. De ster zou  
de weg hebben gewezen naar de kribbe van Jezus zodat men de zoon van God 

kon aanbidden. 
In de loop van de geschiedenis is veel onderzoek gedaan naar het fenomeen van 
de ster van Bethlehem. De vraag is: kan de ster worden verklaard als een 

natuurverschijnsel of vanuit de sterrenkunde? Tegelijkertijd vraagt men zich af of 
de geboortedag van Jezus daadwerkelijk op 25 december viel. 

In deze voordracht wordt o.a. met behulp van de werken van Mattheüs en Lucas 
een analyse gegeven wat de ster van Bethlehem mogelijk kan zijn en welke 
aanwijzingen er zijn dat Jezus op een andere dag en jaar geboren zou kunnen 

zijn. 
Ron Vodegel zal zijn voordracht over De ster van Bethlehem houden op 

dinsdag 14 december in Bibliotheek Dommeldal, Dorpsstraat 113 in Mierlo, 
aanvang 20.00 uur. Entree € 3,- voor leden en € 5,- voor niet-leden. 
  

De avond zal sfeervol in kerstsfeer worden aangekleed.  
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U kunt voor de kerstactiviteit een kaartje reserveren via https://dommeldal.op-
shop.nl/797/lezing-de-ster-van-bethlehem-door-ron-vodegel/14-12-2021  

Als u niet beschikt over internet kunt u tijdens openingstijden van de bibliotheek 
bellen naar 0492-664 444. 
 

Omdat we geen verspreider van Covid-19 willen zijn vragen wij u om alleen dan 
naar een activiteit te komen als u een QR-code (het vaccinatiebewijs), een 

herstelbewijs of een recente negatieve testuitslag heeft en een identiteitsbewijs 
mee brengt. Heeft u dit niet dan vragen wij u vriendelijk om niet te komen. 
Als er door de overheid wijzigingen in de toegangsmogelijkheden worden 

doorgevoerd sturen wij hierover een e-mail. 
 

 

Bloemschikcursus. 
 

Bij de cursus “Bijzonder bloemschikken” zijn voor 
gevorderde bloemschikkers nog drie plaatsen vrij. 

Dit betreft vier woensdagavonden van 19.30-21.30 
uur. 
In de bijlage vindt u hier alle informatie over. 

 
 

 
 
 

De volgende nieuwsflits verschijnt begin februari 2022. 
 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via  info(at)helmond.groei.nl of telefonisch 
via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 
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Groei & Bloei afdeling Helmond e.o. wenst u 

fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022. 


