Kerstviering voor kinderen in de Bonifatiuskerk
Dit jaar gaan we een gloednieuwe kerst gezinsviering maken. Natuurlijk wordt het kerstverhaal
verteld, en zijn er kinderen die mee kunnen spelen. Wat er niet komt dit jaar is een echt kindje in de
kribbe, dit om diverse redenen, vooral omdat het kijken van het kindje een enorme toeloop van
kinderen gaf, teveel voor de kleintjes onder ons.
Wat gaat er dit jaar gebeuren? Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld, door kinderen.
Er is vooral heel veel te zien, het gespeelde kerstverhaal krijgt meer aandacht. Met daarbij de
koorschool die de sterren van de hemel gaat zingen.
De naaimachines ratelen al want voor alle spelers willen een mooi kostuum maken.
Wie hebben we nodig?
- twee herauten;
- engelen (jurken en vleugels hangen klaar);
- herders;
- een herbergier en een boer;
- drie koningen (mantels en kronen zijn in de maak);
- en niet te vergeten Jozef en Maria.

Jullie hoeven geen teksten uit je hoofd te leren, je hoeft niet vreselijk knap te zijn of toneelervaring
te hebben. Als je maar zin hebt om mee te doen. Want kerstavond blijft een bijzondere avond !
En ik heb graag dat je om kwart over 6 in de Bonifatiuskerk bent op kerstavond 24 december, zodat
we jullie wat aanwijzingen kunnen geven en je je kunt verkleden.

Kan iemand echt trompet spelen, meld je. Hier ligt je kans!
Hierbij doe ik ook een oproep aan ouders om te helpen. Ben je creatief met naald en draad? Heb je
een bijzonder talent om te knutselen? Vind je het leuk om de kinderen mooi aan te kleden?
Laat het mij weten, ik kan wat hulp goed gebruiken.
Ik ontvang graag per mail de namen van kinderen die willen meespelen (met leeftijd en kledingmaat)
en namen van ouders die willen meehelpen, naar
Pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info
Ik zit aan mijn pc en wacht…
Ingrid van der Aart, p.w.

