KERST OP HET PLEIN 2017
Vlog je hart, een hartverwarmend optreden van Theater Bonhoeffer
Zaterdagavond jl. was het weer zover: voor de tweede keer op rij een optreden van Theater
Bonhoeffer, nu versterkt met dansers van het Nova College op het plein voor de St.
Pancratiuskerk in Castricum. Ondanks de weersomstandigheden was er een groot publiek op
af gekomen dat kou en regen weerstond om getuige te zijn van deze ‘Kerst Appening’. De
hoofdrol werd overtuigend vertolkt door Sterre Boot die als het meisje Floor voortdurend
met haar iPhone aan het app’en is en als vlogger vele volgers heeft, die ook continu met hun
iPhone bezig zijn. Een herkenbaar beeld! Floor voelt zich een ware ster en wordt ook door
haar volgers als zodanig aanbeden.
Tot zij een nieuwe app krijgt waarmee zij verre reizen kan maken zonder te hoeven vliegen.
Helaas komt zij door een foutje in de app terecht in de buurt van Bethlehem, 2017 jaar
eerder. Ze weet totaal niet de weg, want er is geen wifi! Wel ontmoet ze hoogzwangere
Maria en Jozef die zich door koning Herodes moeten laten inschrijven. Onderweg ontmoet
ze nog enkele ruige herders met een groep zeer komisch dansende en blèrende schapen, op
zoek naar een pasgeboren kind dat koning zal worden, die haar als ster gaan volgen. Als zij,
al dwalend, terecht komt bij Herodes, goed gemeen gespeeld door een meisje, en te weten
komt wat deze pasgeborenen wil aandoen, komt ze tot inkeer en gaat direct Maria en Jozef
zoeken om hen te waarschuwen. Niet langer ziet zij zichzelf als ster!
Dit geweldige script is geschreven door de leerlingen zelf o.l.v. docente Nederlands Marijke
Lute en docent wiskunde, de inmiddels als schrijver bekende Peter Paul Rauwerda. Ellen
Philips is ook nu weer de inspirerende regisseur, samen met Tabor Idema en Suzan
Doodeman van het Nova College. Zang en muziek werden weer enthousiast gedirigeerd door
muziekdocent Klaas Sabel en leerling Kris Aardenburg was de perfecte productieleider.
Na het welverdiende applaus sprak burgemeester Toon Mans zijn grote waardering en
goede wensen uit, waarna Hanneke Klinkert namens de Raad van Kerken Castricum, die het
initiatief genomen heeft om Kerst op het Plein voor de Pancratiuskerk te laten plaatsvinden,
iedereen bedankte, ook de vele sponsors zonder wie dit optreden niet mogelijk zou zijn.
Daarna las Esther Carton, medebestuurslid van de Raad en oud-leerling van het
Bonhoeffercollege, het gedicht Goede Machten van Dietrich Bonhoeffer voor, dat hij schreef
in de barre winter van 1944. Daarna werden flyers uitgedeeld met dit gedicht en informatie
over Young4you, een organisatie opgericht door een moeder en haar 17-jarige zoon, leerling
van het Bonhoeffer, met als doel om junioren de helpende hand te laten bieden aan
senioren.
Wie dit grote gebeuren gemist heeft, kan donderdagavond a.s. om 20 uur gaan kijken in
Heemskerk op het Burgemeester Nielenplein.

