
Bijzonder kerstconcert Fanfare St.Cecilia tgv traditie 
“100 Joar Krisnaat in Bocholtz” 
Vredeslicht uit Bethlehem voor eerst naar Bocholtz 
 
Op zondag 18 december a.s. vindt in de parochiekerk St.Jacobus de Meerdere te 
Bocholtz het tweejaarlijks kerstconcert plaats van Fanfare St.Cecilia. Deze keer een 
speciaal kerstconcert ter gelegenheid van “100 Joar Krisnaat”. Fanfare St.Cecilia 
Bocholtz houdt de oude traditie van kerstliedjes spelen in de kerstnacht al een eeuw 
in stand. Vorig jaar zijn in de 99e kerstnacht filmopnamen gemaakt waarbij de 
besneeuwde straten zorgden voor prachtige filmbeelden. Bij het kerstconcert op 18 
december a.s. worden deze filmbeelden gepresenteerd.  
Naast Fanfare St. Cecilia zullen het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Bocholtz, Joes 
Brauers, de Kerstnachtgroep en een Koper Ensemble van fanfare St. Cecilia 
optredens verzorgen. De blasers van de fanfare en zangers trakteren op 
kersttoppers als ‘Stille Nacht’ en ‘O Denneboom’.  
Het concert start om 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur. Er zijn geen 
entreekosten. We begroeten muziekvrienden en sympathisanten graag op 18 
december a.s. Na afloop is er een gezellige “After Party“ op boerderij “De 
Kruisbroeders“ van de familie Grooten-Mertens. Daar zal de DVD “100 Joar Krisnaat” 
gepresenteerd worden. 
 
DVD “100 Joar Krisnaat”  
Ter gelegenheid van een eeuw kerstnacht in Bocholtz heeft de fanfare een DVD 
geproduceerd. Naast Fanfare St.Cecilia werkten het Kerkelijk Zangkoor St.Joseph 
Bocholtz, Joes Brauers, de Kerstnachtgroep en solisten van de fanfare mee. Deze 
DVD is te koop en kost € 10,00 per stuk. De oplage is beperkt, wees er snel bij! 
De DVD kunt u bestellen bij de heer A. Andriolo, Quelle 11 te Bocholtz. 
 
Vredeslicht 
Aan het einde van het kerstconcert zullen kinderen het vredeslicht uit Bethlehem de 
kerk binnenbrengen. Dit licht is ontstoken in de geboortegrot van Jesus en wordt 
reeds 24 jaar over de hele wereld door verspreid. De vlam is per vliegtuig naar 
Wenen gebracht en daar doorgegeven aan zo’n 5.000 scouts uit 25 Europese 
landen. Per trein is het licht naar Utrecht gebracht. Scouting Pius XII haalt het licht 
naar Landgraaf. In samenwerking met scouting Simpelveld halen een aantal 
jeugdleden van de fanfare het vredeslicht van Landgraaf naar Bocholtz. Zo ontstaat 
vlak voor kerst vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Een keten van 
licht, als teken van vrede en vriendschap. 
 
Kerstnacht 
In de komende kerstnacht trekken de musicerende fanfareleden voor de honderdste 
keer door de straten van Bocholtz. Tijdens de zes uur durende tocht worden de 
moedige blazers op tal van plaatsen binnen gehaald voor een warm opkikkertje. Een 
traditie die in ere moet worden gehouden. 
 
 
 
 
 


