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Gratis toegang – Collecte na afloop 

  

Vocation speelt de musical ”A Christmas Prayer” 
  
Zondag 27 november 2011 speelt Gospelkoor Vocation de kerst-
musical “A Christmas Prayer”  in de Goede Herderkerk te Apeldoorn.  
Gospelkoor Vocation, onder de muzikale leiding van dirigent Ton 
Schimmel, heeft na de succesvolle première ter gelegenheid van het 
20-jarig jubileum in 2008, deze musical daarna nog een aantal keren 
mogen uitvoeren. 
 
De originele versie van ”A Christmas Prayer”  is nogal Amerikaans.  
Een koorlid heeft het eerst integraal vertaald en is daarna aangepast 
en herschreven voor de Nederlandse situatie. Er zijn twee verhaal-
lijnen die naast elkaar spelen, op verschillende locaties en 
gedurende een half jaar.  
Het is hartje zomer als het gospelkoor met Jenny, haar broer 
Thomas en haar vader beginnen aan de eerste repetitie van een 
kerstmusical. Ze belt haar broer Patrick op om te vragen of hij komt 
kijken naar de première met kerst. Ze vraagt hem hiermee eigenlijk 
om na jarenlange afwezigheid weer naar huis te komen.  
De weg die Patrick aflegt verloopt niet zonder problemen en laat ons 
zien dat dingen niet altijd zijn zoals ze lijken te zijn. Patrick ont-moet 
gedurende de maanden die verstrijken mensen die hem een spiegel 
voorhouden. Hij ontdekt dat iets niet zomaar gebeurt en dat Kerst 
aan iedereen de mogelijkheid biedt om opnieuw te beginnen. 
 
Iedereen is zondag 27 november van harte welkom in de Goede 
Herderkerk, Asselsestraat 199 te Apeldoorn. Aanvang 16:30 uur.  
De kerk is open vanaf 16:00 uur, de toegang is gratis. Na afloop is er 
een collecte ter bestrijding van de kosten. Daarna is er gelegenheid 
om nog even na te praten onder het genot van een consumptie. 
 
 

   


