
 

 

 

 
 

DE DRIE GESCHENKEN 
BIJDRAGE ONLINE KERSTVIERING 
 

Zoek je naar wat meer beleving in de online kerstviering?  

 

Via interactief theater helpen we je om je viering aantrekkingskracht en een 

verrassingselement te geven.  Op drie momenten in je viering komen er 

onverwachte gasten met een geschenk.  

Een dromedaris met in zijn zadeltas een oude tekst...  Voorzichtig 

rol je het document open als voorganger, de dromedaris kijkt met 

grote ogen... hij heeft een lange reis gemaakt om jou dit te brengen.  

Een ezel komt je kerk binnen lopen, zijn hoefjes kletteren op de vloer. 

Hij kijkt rond, hij zoekt je, hij gebaart je dat je het pakje wat op zijn rug 

gebonden is mag pakken..... Hij legt zijn neus tegen je hand. 

En dan opeens – misschien bij een orgelspel of muzikaal intermezzo 

komen er twee uilen aanvliegen. Ze trekken je aandacht... ze leggen 

iets bij je neer, het is een handgeschreven brief..  Misschien wel een 

wijze les van één van je gemeenteleden die troost of herkenning kan geven. De dieren 

verdwijnen weer als ze hun boodschap hebben afgegeven. 

 

Wat zijn deze drie geschenken?  

De drie geschenken hebben te maken met drie wensen die je jouw gemeenschap gunt. Samen 

zoeken we naar de symbolische vertaalslag die past bij de diersymboliek en bij de situatie  
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Wat? 
Bijdrage online (kerst)vieringen 

Voor wie? 
Voor kerken en voorgangers die ruimte 
durven geven aan stukje improvisatie! 

Hoe? 
Met drietal interactieve momenten waarin 
de dieren als wegwijzers dienen. 

Door wie? 
Willien van Dam (programmamaker)  
Noémi Wiekeraad (bespeler) 

 

 

 

 



 

 

in je kerk. Als voorganger die de dienst leidt, krijg je zo een drietal momenten waarin je beelden 

en spel kunt toevoegen aan je verhaal. Daarmee pak je gemakkelijker de aandacht van je kijkers, 

zorg je voor een glimlach op de gezichten van mensen en versterk je je verhaal.  

 

Versterk je woorden met beelden! 

Wij zullen zorgen dat we gepast en in goede afstemming op de viering de interactie vorm 

geven. We geven de dieren (poppen) geen stemmetjes - ze worden non verbaal bespeeld. 

Onze bijdrage gebeurt in goed overleg zodat het ondersteunend is aan het geheel. Veel 

online (kerst)vieringen trekken ook de aandacht van mensen die minder vertrouwd zijn 

met Bijbelse teksten of rituelen. Met de inzet van diersymboliek maken we de vertaalslag 

universeel en begrijpelijk. Daarmee vergroot je je zeggingskracht en betrek je iedereen. 

 

Wie zijn jullie? Kijk of er een match is! 

Wij werken graag samen met kerken met een open blik op de 

wereld en geloof. Kerken en voorgangers die niet bang zijn om te 

zoeken naar nieuwe vormen van inspireren en vieren.  

Belangrijke drijfveer van mijzelf is: gebruik makend van 

traditie (rol dromedaris, oude teksten), wijsheid vanuit de 

mensen zelf (uil) en de ezel als symbool dat het ware 

vaak te vinden is in datgene waar wij aan voorbijlopen... 

 

Prijs 

Voor een bijdrage aan een online viering vraag ik € 275,= 

inclusief BTW en exclusief reiskosten a 0,19 ct per km. Wij komen met 

twee personen en een viertal exclusieve theaterpoppen. Bij de prijs is één uur vooroverleg 

inbegrepen via telefoon of mail. Als ik een bezoek vooraf kom brengen om de situatie op 

te nemen en face to face af te stemmen, vraag ik een meerprijs van € 75,= per uur. Als de 

reistijd langer is dan een uur (vanaf Kampen) dan zal de prijs worden aangepast. 

 

Meer weten?  
Bel naar Willien van Dam,  06-34 40 18 37 of mail naar info@spiegelbeesten.nl. 

Lees dan meer over mij en mijn drijfveren op www.spiegelbeesten.nl.  

 

Willien van Dam 

Programmamaker belevingsgerichte programma’s  

Onderwijs, zorg/welzijn en cultuur.  
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