
 

 

Maak pastor Toos én jezelf blij en meld je zo snel mogelijk aan: 

8 december in 1 dag kindermusical  
David en Goliath instuderen én opvoeren!  

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou leuk een keer mee te spelen in een grote musical? 
Nou, dat kan! Op zaterdag 8 december 2012 verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos in 
Ede een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in één dag een musical gaan 
instuderen én opvoeren! De musical heet ‘David en Goliath’ en gaat over de herdersjongen 
David, die niet bang is om met een reus te vechten.  
 
De musical is een geschenk voor pastor Toos Jurrius, die afscheid neemt van de Z. Titus 
Brandsma-parochie. Als pastor heeft ze altijd graag met kinderen gewerkt en ze kijkt uit naar 
een afscheidsmoment met heel veel kinderen. Doe je mee? We hebben minimaal 60 kinderen 
nodig voor deze grote musical, anders kan het niet doorgaan. Dus vraag ook vriendjes en 
vriendinnetjes of ze mee willen doen. 
 
De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers 
en dansers. Aan het eind van de dag zorgen jullie samen met deze acteurs, zangers en dansers 
voor een fantastisch optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling ‘s avonds 
zijn natuurlijk familie en vrienden welkom, naast alle mensen uit de parochie die bij de 
afscheidsmusical willen zijn. Wil je alvast wat zien en horen van deze mooie musical? Ga dan naar 
www.devliegendespeeldoos.nl en je wordt meteen enthousiast! 
 
We beginnen zaterdag 8 december om 13.00 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen 
van groep 1 & 2 worden om 15.00 uur verwacht. De voorstelling van de musical begint om 19.00 
uur en zal tot ca. 20.30 uur duren. Zowel de voorbereiding als de uitvoering vindt plaats in het 
gebouw van de Goede Herder-kerk, Ganzeweide 2 in Ede. Na afloop is er dan nog een receptie 
voor pastor Toos Jurrius 
 
Wil je meedoen met deze bijzondere musical, vul dan het antwoordstrookje in en lever deze 
z.s.m. in (uiterlijk 22 oktober) bij de Goede Herder-kerk. Nog handiger is het als je je gegevens 
doorgeeft via e-mail: goedeherdergeloofsgemeenschap@gmail.com . Wil je meer informatie? Tel. 
0318-693036 of  tjurrius@planet.nl T.z.t. ontvang je dan nadere informatie over deze (gratis) 
dag. Er kunnen maximaal 80 kinderen meedoen, dus reageer snel, want vol = vol. Z.o.z. alle info 
samengevat. 
-------------------------------------------------------------------
ANTWOORDKAART 
musical ‘David en Goliath’ met De Vliegende Speeldoos, 8 december, Goede Herderkerk Ede 

Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en doe ik mee! 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Leeftijd: …………………………………….. Basisschool en groep:  ………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………E-mailadres: ........................................ 

(Voor 22 okt naar goedeherdergeloofsgemeenshap@gmail.com of inleveren bij de kerk) 

http://www.devliegendespeeldoos.nl/
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MUSICAL DAVID &  GOLIATH OP 8 DECEMBER:  
DOE JE MEE? 

 

Wat:  zelf meespelen in musical David en Goliath 

Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de Z. Titus Brandsma-parochie  en hun 
vrienden en vriendinnen. Minimaal 60, maximaal 80 kinderen.  

Wanneer: zaterdag 8 december 2012 

Tijd: 13.00-19.00 uur Repeteren, knutselen en samen eten (groep 3 tm 8) 
15.00-19.00 uur Knutselen, repeteren en samen eten (groep 1+2) 
19.00-20.30 uur Uitvoering musical ‘David en Goliath’ 
20.30 uur  Receptie pastor Toos Jurrius   

Waar: De Goede Herderkerk, Ganzeweide 2, Ede 

M.m.v.: zangers en acteurs van theatergroep De Vliegende Speeldoos 

Waarom: omdat het leuk is samen met professionele zangers en acteurs in één dag 
een musical in te studeren. En om pastor Toos Jurrius een mooi afscheid 
te geven op 8 december! 

Kosten: gratis! 

Aanmelden: zo snel mogelijk, maar uiterlijk 22 oktober. 

Hoe: stuur gegevens van antwoordstrookje via mail naar 
goedeherdergeloofsgemeenschap@gmail.com of geef het strookje af in de 
Goede Herderkerk of de Antoniuskerk. 

Informatie: Zie achterzijde voor uitgebreide informatie. En: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl   
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