Martinikinderkoor
Beste kinderen en ouders,

nieuwsbrief 15,3

Welkom aan Eline en Sara die ook mee gaan zingen. En meteen meedoen aan onze
optredens de komende weken. Super. Ik zal de verschillende data nog even op een rij zetten.
Aanstaande vrijdag 13 december is er gewoon koor van half vijf tot half zes. We zitten dan of
boven in een zaal of in de kelder want dan is ook de kerstmaaltijd voor ouderen in de grote
zaal. Wij gaan het laatste kwartiertje daar ook even wat zingen.
Woensdag 20 december gaan we optreden in Bloemkamp. Samen met het kerstspel. Om
13.45 worden de kinderen verwacht in de kapel van Bloemkamp. (Gewoon door de
hoofdingang naar binnen gaan en dan sta ik of iemand anders daar wel om even mee te
lopen.) Als u dat wilt, mag u blijven . We gaan dan eerst oefenen. Vanaf 14.45 komen de
patiënten dan binnen, en om 15.00 uur begint ons optreden. Om 15.30 uur is het afgelopen..
vrijdag 22 december is er een herdertjestocht met schapen door Bolsward. Begin is om
17.00 uur bij de Gasthuiskerk aan de Gasthuissingel. Ons is gevraagd om om ongeveer half
zes bij de Martinikerk de engelenzang te zingen. Dan laten we onze gewone koorrepetitie
vervallen en doen dat.
- De kinderen die mee willen lopen zorgen dat ze om 17.00 uur met een lichtje bij de
Gasthuiskerk zijn. Ikzelf loop dan ook mee. Bij de halte voor de Martinikerk, neem ik dan de
koorkinderen alvast mee naar de Martinikerk zodat we klaar staan als de andere kinderen en
de schapen komen.
- Voor de kinderen die niet mee willen lopen maar wel even mee willen zingen (en daarna
misschien nog wel mee willen lopen) zullen meester Peter en ds. Hans om kwart over vijf in
de Martinikerk staan om hen op te vangen.
Omdat wij engelen zijn is het mooi als de kinderen in het wit zijn, maar als het koud is,
houden we lekker onze jassen aan. Eventueel zijn er een paar engelenjurkjes van het
kerstspel, in overwegend kleine maatjes.
Maandag 25 december op het kerstfeest zingen en spelen we weer het kerstspel over “” een
boek van verwachting”. Om 10 uur begint de dienst. De kinderen mogen hun jassen voorin
op de stoelen leggen. Daarna verzamelen alle kinderen zich onder het orgel om, als de dienst
begint, al zingend naar voren te lopen. De dienst is 11 uur afgelopen.
In de kerstvakantie is geen koor. We beginnen weer op vrijdag 12 januari.
Ook namens meester Peter, hartelijke groeten,
ds. Marieke Ariesen-Holwerda
Groot kerkhof 2 Bolsward 0515-572470 h.ariesen1@hetnet.nl

