
Carol Evensong 2018
“Vrede voor de stad”

Een avond vol koor- en samenzang in de 
donkere dagen voor het kerstfeest, feest van 
de geboorte van Jezus, feest van vrede.

Zangkoren van (inter)nationale kerken:

 Datum: Zaterdag  november 
 Tijd:  .  . uur
 Plaats:  Hofl aankerk, Rotterdam Kralingen,
  hoek Oudedijk  / Hofl aan  
 Toegang:  gratis (collecte bij de uitgang)

De de Carol Evensong wordt georganiseerd door 
een aantal   internationale kerken i.s.m. SKINRotterdam. 
(Met subsidie van de Haëlla Stichting) 



Carol Evensong 2018
“Vrede voor de stad” “Peace for the City”

Zangkoren van (inter)nationale kerken:

SKIN-Rotterdam en de in SKIN samenwerkende interna-
tionale kerken nodigen je uit voor de 14de Carol Evensong, 
het internationale muziekfeest van koren en samenzang. 
Christelijke zangtradities van over de hele wereld komen 
samen in Rotterdam-Kralingen en laten in liederen horen 
dat Christus in deze wereld wordt verwacht! Christenen 
en Rotterdammers van allerlei afkomst: uit China, Ne-
derland, Ethiopië, Ghana, enzovoorts. Allemaal zingen ze 
mee! Onder het motto ‘Vrede voor de stad’ zingen zij de 
lof van het Christuskind.

Zaterdag 24 november • 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
• Hoflaankerk, hoek Oudedijk 2 / Hoflaan, Rotterdam • toegang gra
tis (er is een collecte) • na 18.00 uur is parkeren in de buurt gratis 
• dichtbij metrostation Voorschoterlaan • tram 7 halte Voorschoter
laan • zie ook www.carolevensong.nl

SKIN-Rotterdam and the international churches coop-
erating with SKIN are excited to invite you to the 14th 
 Carol Even song, the international musical event for choirs 
and all who enjoy to sing! Christian musical traditions 
from the whole world will gather and mingle in Rotter-
dam-Kralingen, to announce the good news that Christ is 
expected in this world! Christians and Rotterdammers of 
all descent: from China, the Netherlands, Ethiopia, Ghana 
and so on: everybody is invited to enjoy listening to the 
choirs, and to sing together about ‘Peace for the City’, to 
the  honour of the baby Jesus, our Lord and Saviour.

Saturday November 24th • 20.00 h (door open at 19.30 h) • Hof
laankerk: Oudedijk / corner Hoflaan 1, Rotterdam • free entry (dona
tions welcome) • free parking after 18.00 h • nearby metro station 
Voorschoterlaan • tram 7 stop Voorschoterlaan • see information 
www.carolevensong.nl


