
Er komt weer een kerstwandeling in Middelstum!! 

Er zijn een paar enthousiaste mensen uit verschillende kerken in Middelstum en Kantens die de 

organisatie op zich nemen. De kerstwandeling wordt dit jaar gecombineerd met een kleine Kerstmarkt. 

Alle mensen uit Middelstum en omstreken zijn van harte welkom. 

De bedoeling is om verschillende delen van het kerstevangelie uit te beelden om zo het verhaal van de 

geboorte van Jezus aan de mensen uit het dorp te vertellen en onze blijdschap over de geboorte van onze 

Verlosser met hen te delen. We willen heel graag dat leden van alle kerken uit Middelstum en omgeving 

mee doen, vandaar deze oproep. 

 

Graag willen we u/jullie vragen om hulp bij dit mooie maar omvangrijke project. Hieronder vindt u een 

lijst met rollen die gespeeld moeten worden en praktische dingen die gedaan moeten worden. 

We zoeken acteurs voor de rol van: 

Jozef, Maria, baby Jezus (hebben geen tekst) 

Verteller bij de stal 

2 Romeinse soldaten (hebben geen tekst) 

3 Herders (met tekst) 

3 Wijzen (met tekst) 

Engelen die willen zingen in het engelenkoor 

Herbergier (met tekst) 

2 knechten van Herodes (hebben geen tekst) 



 

Verder de praktische dingen: 

Ik wil helpen bij het flyers rondbrengen( week voor 17 december) 

Ik heb een vuurkorf te leen 

Ik heb een lantaarn te leen 

Ik heb een bouwlamp te leen 

Ik wil helpen om de decors klaar te zetten, aan te kleden.(13.00-16.30) 

Ik wil helpen met bouwlampen klaarzetten bij de scènes (13.00-16.15) 

Ik wil helpen om glazen potjes met waxinelichtjes te plaatsen op de route (13.00-16.15) 

Ik wil helpen om de vuurkorven en lichtjes brandende te houden (16.15-18.30) 

Ik wil drinken klaarzetten en beschuit met muisjes smeren in de theeschenkerij (16.15-19.30) 

Ik wil folders uitdelen en “nazorg” verlenen aan de wandelaars (16.15-19.30) 

Ik wil thuis een pan soep maken voor de medewerkers ( kosten worden vergoed) 

Ik wil broodjes smeren in de theeschenkerij voor de medewerkers (16.15-17.15) 

Ik wil helpen bij het opruimen na 18.30 

Wilt u meehelpen geef dit dan zo snel mogelijk door aan één van de commissieleden: 

IJbeline van Aller 0595-552753 4knallers@gmail.com  

Thea Bulthuis 0595-795127 theasiemen@gmail.com  

Annemarie Frans 0595-551207 annemariefrans@kpnmail.nl  

Anja Groeneveld 0595-851734 anjaagter@hotmail.com  

Annemarie Jager 0595-551154 annemariejager@live.nl  

Jannie Koenderink 0595-551041 h.koenderink2@kpnplanet.nl  

Verder willen we iedereen vragen om grote glazen potten te sparen (olvarit potjes zijn te klein) en te 

brengen bij : 
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Jannie Koenderink, Plataanlaan 19, te Middelstum. 

Er zijn heel veel potten nodig! Graag schoon en zonder etiket inleveren. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!! 

De commissie Kerstwandeling 2016 (10 oktober 2016)  Archief 

 


