
“Sterren Stralen met Ernst Daniël Smid” 

Op 10 december jongstleden gaf fanfare Concordia uit Middelstum haar jaarlijkse kerstconcert Sterren 

Stralen in stijl. Het thema ‘Christmas by Candlelight’ was tot in detail uitgewerkt met sfeervolle 

verlichting, heel veel kaarslicht en een bijzondere zitplaats voor de presentator. Met sfeervolle muziek, 

gedichten en een solist Ernst Daniël Smid kwam werd de kerstperiode op het Hoogeland goed ingeluid. 

De winterse omstandigheden buiten maakten het helemaal af. 

 

Sterren Stralen is al jaren een begrip op het Hoogeland. Met solisten als het Roder Jongenskoor, Geert 

Chatrou en Pearl Joan is het een van de jaarlijkse hoogtepunten van de bijna honderdjarige fanfare. 

Ondanks de winterse weersomstandigheden was de Hoeksteenkerk goed gevuld met bezoekers. Speciaal 

voor de gelegenheid was de kerk omgebouwd tot concertzaal en fraai uitgelicht door Peter Zuidhof die 

verantwoordelijk was voor de techniek.  

Het orkest stond deze avond onder leiding van haar eigen dirigent Klaas van der Woude en bracht een 

keur aan traditioneel en modern kerstrepertoire. De avond werd deskundig gepresenteerd door Bert 

Groothedde die ook een aantal gedichten voordroeg. Na de pauze was het de beurt aan solist Ernst Daniel 

Smid. Hij zong bekende kerstliederen zoals The First Noël, The Christmas Song en White Christmas waarbij 

ook het publiek zich niet onbetuigd liet. 



 

Aan het eind van het concert dankte voorzitter Alexander Zuidhof de aanwezigen en in het bijzonder het 

SNS Fonds Middelstum die deze avond financieel mede mogelijk geeft gemaakt. Ook stond hij stil bij het 

stoppen van de muziekvereniging uit Stedum. “We zien helaas verenigingen om ons heen die moeten 

stoppen in verband met teruglopend ledenaantal. En als dat een collega vereniging vlak in de buurt is die, 

net als Concordia 98 jaar bestaat, dan komt dat heel dichtbij. We hebben met Sterren Stralen laten zien 

dat we in Middelstum een prachtige fanfare hebben en dat moeten we koesteren. We gaan er alles aan 

doen om over twee jaar een mooi honderdjarig jubileum te kunnen vieren.” 

 

Met dit concert is zeker geen einde gekomen aan de kerstperiode voor Concordia. Op 15 december 

verzorgt de fanfare een optreden voor bewoners, verwanten en personeel van zorginstelling ’s Heeren 

Loo in Bedum. Op 17 december is het tijd voor de Carol-dienst van de PKN gemeente in Middelstum. Op 

kerstnacht begeleidt het muziekgezelschap de kerstnachtdienst in de Hippolytuskerk in Middelstum om 

tenslotte af te sluiten in alle vroegte op kerstochtend met de traditionele rondgang door Middelstum. 



 

De fotograaf van Middelstum-info maakte van Sterren Stralen een mooi FOTOVERSLAG. 
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