
Lämminhenkistä joulutunnelmaa 

Brysselin merimieskirkon myyjäisissä 28.11.-2.12. ja 5.-9.12 

 

Suomalaista joulutunnelmaa, talviherkkujen ja lämpimän juoman tuoksua, herkullisia makeisia ja ihania 

lahjaideoita, juttutuokioita joulumuorin kanssa, yhdessäoloa perheen ja ystävien kanssa – tätä ovat 

suomalaiset joulumyyjäiset Brysselin merimieskirkolla. 

Myytävänä on suomalaisia jouluherkkuja ja -koristeita. Voit ostaa lahjaksi suomalaisia designbrändejä, 

kuten Marimekkoa, Pentikiä, Iittalaa, Moomins Charactersia jne. Jouluisella pihalla voit nauttia suomalaisia 

ruokaherkkuja ja lämmintä glögiä. Lasten iloksi joulupukki vierailee myyjäisissä päivittäin, ja joulumuorille 

voi käydä kertomassa joulutoiveita. Tule nauttimaan tunnelmasta ja tekemään hyvä joulu yhdessä! 

Kun Brysselissä asuvan suomalaisen tai Suomen ystävän tekee mieli ruisleipää tai korvapuustia tai hän 

haluaa ostaa kotiin juustoa, suklaata tai design-tuotteita, hän suuntaa matkansa Brysselin suomalaiselle 

merimieskirkolle. Se on paikka, jonne tullaan viettämään aikaa, osallistumaan suomenkieliseen toimintaan, 

ruokailemaan, ostoksille tai tietysti saunaan. Se on kodinmainen keidas, jossa koetaan tuulahdus 

suomalaisuutta keskellä Brysseliä ja EU-korttelia. 

“Suomen Merimieskirkko on toiminut Belgiassa jo yli 110 vuoden ajan. Belgiassa asuu noin 5 000 

suomalaista ja Merimieskirkon missiona on vastata tämän joukon henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin 

tarpeisiin”, kertoo merimieskirkon johtaja Katri Oldendorff.  

Vuonna 2017 Brysselin merimieskirkon ovi kävi noin 45 000 kertaa. Merimieskirkko pitää myös huolta 

suomalaisista merenkulkijoista, jotka saapuvat Belgian satamiin, mistä juontaa juurensa nimi 

Merimieskirkko.  

Joulumyyjäiset ovat Brysselin merimieskirkon vuoden tärkein tapahtuma. Joka vuosi myyjäisiin saapuu 

kymmenen päivän aikana tuhansia ihmisiä ostamaan suomalaisia elintarvikkeita ja lahjatavaroita ja 

nauttimaan pohjoisen herkuista, poronkäristyksestä, lohikeitosta ja makkarasta, juomaan glögiä tai 

kahvikupillisen joulutortun kera 

“Joulumyyjäiset ovat Brysselin merimieskirkon suuri tapahtuma, jolla rahoitetaan suureksi osaksi 

merimieskirkon Belgiassa tekemää sosiaalityötä ja hengellistä työtä. On hienoa, että ihmiset Belgiassa ovat 

löytäneet tämän joulutapahtuman”, kiittelee Katri Oldendorff. 

Foyer Finlandaisin/Brysselin merimieskirkon joulumyyjäiset järjestetään 28.11.-2.12. ja 5.-9.12.2018 klo 

12-19 osoitteessa Rue Jacques de Lalaing 33, 1040 Bruxelles (Metro Maelbeek).  

Tehdään hyvä joulu yhdessä!  

Foyer Finlandais/Brysselin merimieskirkko - kahvila ja Suomi-kauppa- ovat auki ympäri vuoden ti-pe klo 12-

19 , la-su klo 12-18. Tervetuloa! 

Lisätietoja joulumyyjäisistä ja Belgian merimieskirkon toiminnasta: 

belgia.merimieskirkko.fi  

Yhteyshenkilöt:  

Katri Oldendorff, johtaja ja merimiespastori, katri.oldendorff@merimieskirkko.fi , tel. +32 475 728680  

Pasi Suhonen, palveluvastaava, pasi.suhonen@merimieskirkko.fi, +32 473 86 78 13 
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