
KERSTWANDELING DOOR DE GROTE KERK 

Een ‘gewone’ kinderkerstdienst op 24 december kan dit jaar niet, net zoals een wandeling naar 
de kerststal op de kinderboerderij niet mogelijk is. Een ‘kerstwandeling’ voor gezinnen door de 
Grote kerk lijkt ons (de jeugdouderlingen van Catharijne en Immanuel, Ariadne en Magda en de 
predikanten Henk en Gerrit) een haalbaar alternatief. 

 

Wat is het idee? 

Het wordt een doorlopende wandeling waarbij kinderen en ouders van de ene scène naar de andere 
gaan en zo al lopend door de kerk heen bewegen. Ze staan bij elke scène kort stil in de aangegeven 
cirkel, tot de scène is gespeeld. Daarna lopen ze door naar de volgende cirkel als deze vrij is. Ze 
komen door de ingang aan de Hoofdstraat naar binnen en verlaten de kerk aan de zijkant en lopen dan 
richting De Lei (en niet terug naar de Hoofdstraat om menging van gezinnen te voorkomen. 

• We gaan werken met tijdslot tussen 18.00 en 20.00 uur op 24  december. 

• Gezinnen moeten zich aanmelden (daar komt een aparte online aanmeldpagina voor) 

• Gezinnen die komen op de tijd waarop ze zich hebben mogen in ‘wachtcirkel’ plaatsnemen en 
doorschuiven zodra de cirkel voor hen leeg is.  

• Omdat er voortdurend gezinnen vanuit de wachtrij buiten naar binnen kunnen telkens als de 
eerste cirkel binnen vrijkomt ontstaat buiten geen “statische” rij. 

• We creëren zo een veilige doorstroomlocatie waarbij er geen grote groepen mensen bij elkaar 
komen.  

• Doordat je steeds tussen de scènes beweegt blijft het een dynamische ervaring. 

• De eerste scène is buiten, dus mensen staan niet voor niks in de kou te wachten. We denken 
ook aan muziek als wachtverzachter. 

• De ‘wandeling’ door de kerk neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

• Buiten op het plein bij Nieuw Salem willen we dan in principe chocolademelk/koffie/thee to go 
aanbieden en wat sta-tafels neerzetten. Maar ook hier wel waken voor te lang blijven hangen en 
opstoppingen. 

 

Tot zover in een notendop wat het gaat worden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we wel jullie hulp 
nodig. In meedenken en meedoen. 

Hieronder een lijst met hoeveel mensen we nodig hebben voor verschillende taken/onderdelen. 

De vraag aan jullie is om te kijken wat je leuk vindt en wat bij jou en/of je kinderen past en dit door te 
geven. We verzamelen alle reactie en gaan daarmee de puzzel leggen. 

Alvast dank voor jullie enthousiaste reacties ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bemensing 

Nodig zijn: 

• Eén of twee mensen voor de ontvangst buiten en scannen van de tickets 

• Iemand die de muziek buiten verzorgt 

• Mensen voor de techniek (extra verlichting e.a.) 

• Spelers voor de scènes 

Scène 1: Buiten  Stadsomroeper  

Scène 2: Herberg Verteller   

  Herbergier Is al in voorzien 

  Gast 1  

  Gast 2  

  Gast 3  

Scène 3: Efrata Verteller  

  Herder 1  

  Herder 2  

  Herder 3  

  Engel  

Scène 4: Oase Verteller  

  Wijze 1  

  Wijze 2  

  Wijze 3  

Scène 5: Stal  Verteller  

  Maria en kind  

  Jozef  

 

 

• Aankleding scènes 

Bovenstaande scènes moeten worden vormgegeven: graag ideeën bedenken en mensen die 

deze kunnen uitwerken 

 

• Sjouwers 

De kerkzaal moet leeggemaakt worden (op 23 of 24 december). En weer worden klaargezet 

voor de andere kerstdiensten. We hebben een behoorlijk aantal sterke handen nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


