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Welkom bij het kerstspel van 2020: Het geheim 
 
 
Juist in deze tijd waarin we afstand moeten bewaren, vinden we het 
belangrijk om te verbinden. Om een mooi verhaal te vertellen, mensen te 
raken en de kerstdagen op een bijzondere manier te beginnen.  
 
Ons 10e zelf geschreven kerstspel is een heel spannend verhaal.  
Over wat een lang onbesproken geheim met je doet. Vol verwijzingen naar 
de actualiteit, met meeslepende muziek, een bekende dans en prachtige 
spelers.  
 
We kunnen jullie dit jaar niet met z’n allen verwelkomen in de 
Regenboogkerk. Maar via de livestreamverbinding kunnen er des te meer 
het spel meebeleven. Dit kan live op kerstavond zelf en ook nog op een 
later moment in de kerstvakantie.  
 
Het kerstspel is geschikt voor alle leeftijden. We doen er alles aan om er 
een geweldige uitzending van te maken en hopen jullie ook op deze 
manier een mooi begin van kerst te geven. 
 
Veel plezier bij “Het geheim”!  
We hopen dat we jullie in het hart mogen raken. 
 
 
De Kerstclub 
Anja Froeling 
Christina Osinga 
Nelleke van der Oord 
Paola Rus 
Pauline Verkerk 
Rian Veldman 
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Vrijwillige bijdrage 
 
 

Helpt u mee om Het geheim financieel mogelijk te maken? 
 
Uw vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,- p.p. of meer of minder afhankelijk 
van uw portemonnee) is meer dan welkom.  
 

Het uitvoeren van het jaarlijkse Kerstspel is ons veel waard. Graag willen 
we dit in de komende jaren voortzetten. Uw financiële steun helpt daarbij.  
 
We stellen het op prijs als u uw bijdrage overmaakt. 
Dit kan op verschillende manieren: 
- naar rekeningnummer NL 17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Oegstgeest ovv: Kerstspel 

- via de app: Appostel 

- via het scannen van de QR-code: 
 

 

 

 

 

Napraten na afloop  
 
Aansluitend aan het spel op kerstavond, rond 20.00 uur, is er de 
mogelijkheid om online na te praten met de spelers, de kerstclub en het 
publiek. Wij vinden het erg leuk om uw reacties en applaus te horen. Klik 
hiervoor op de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/81427035191 
Of klik op de button op onze webpagina www.pgoegstgeest.nl/kerstspel. 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/81427035191
http://www.pgoegstgeest.nl/kerstspel
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Het verhaal 
 
 
We zien een hechte groep van vier vrienden die elkaar na lange tijd weer 
ontmoeten op kerstavond. Ze hebben een hoop in te halen en verheugen 
zich op een heerlijk weekendje weg.  
 
Wout, Simone, Justine en Menno kennen elkaar al van kinds af aan, zo 
blijkt uit de grappige manier waarop ze elkaar begroeten. Het lijkt een 
mooie reünie te worden totdat ze geheel onverwacht met iemand uit hun 
verleden worden geconfronteerd. En dan barst de bom… 
 
We gaan met de vrienden terug naar het verleden. Naar de plek en de tijd 
waar ze elkaar lang geleden hebben ontmoet. Op een kerstkamp. We 
horen dat er een vijfde persoon betrokken was bij het groepje. Er is iets 
vreselijks gebeurd waarna de vrienden afspreken er nooit meer een woord 
over te zeggen. Tegen niemand. Daar begint het geheim. 
 
We volgen de vrienden in 3 generaties en zien hoe het geheim hun levens 
heeft beïnvloed. Pas als iemand er een nieuw licht op laat schijnen, lost het 
geheim op en kunnen de vrienden een nieuwe start maken.   
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Liedteksten 
 

Verloren - uitzending the Voice  
Melodie: Oceaan van Racoon 
Gezongen door Maran van der Oord  
Begeleiding: Bert Osinga en Chris van der Oord 
 

Ik ben verloren en lamlendig 

Voel me eenzaam en nog meer 

Zonder troost ben ik ellendig 

Al doet het hopen nog zo’n zeer 

Ik blijf het toch doen keer op keer  

 

Een heel groot bos om te verdwijnen  

Liefst alleen te willen zijn 

Niet te zien noch te verschijnen  

Een heel groot bos 

Hoe veilig zou het zijn 

 

Was er iets wat ik nog wenste 

Voordat ik opgaf in mijn strijd 

Dan was het vriendschap in mijn leven 

Familie waar ik veel van hou 

En voor wie ik sterven zou 

 

Een heel groot bos om in te schuilen 

Echt alleen te kunnen zijn 

Ik heb gesmeekt niet meer te huilen 

Alsjeblieft 

 

Hier buiten jaagt niks angst meer aan 

Ik heb al veel moeten verkroppen 

Het laatste stuk zal ook wel gaan 
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Ik blijf hier staan 

 

Een heel groot bos om te verdwijnen  

Liefst alleen te willen zijn 

Niet te zien noch te verschijnen  

Een heel groot bos 

Alleen voor mij 

 

Een heel groot bos om op te lossen 

Nooit meer eenzaam hoeven zijn 

Oh als mij dit zou verlossen 

Een heel groot bos 

Vol leven is voor mij 

Alleen voor mij 

 
 

Geef je geheim vrij - slotlied  
Melodie: Open je ogen van Bløf 
Gezongen door Margreet Osinga en Marcel Woudsma  
 
Er valt licht bij ons naar binnen 

Ik kan huilen met een lach 

Alsof er iets opengaat 

Iets wat er nog niet was 

En dan denk ik, nee dan weet ik 

Ook al is hij nog maar klein 

Het staat in steen gehouwen 

Ik moet nergens anders zijn 

 

Hij heeft stil in mij bewogen 

Maar nu is hij dan vrij 

Alsof hij zelf het licht ziet 

Alsof er iets aan hem verschijnt 
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En dan lacht hij en dan straalt hij 

En iedereen is blij 

Ik kan maar niet bevatten 

Hoe hij zo zichzelf kan zijn 

 

Dus open je ogen voor mij 

Geef je geheim nu maar vrij 

 

Er staat nooit iets in de sterren 

Wat een mens niet goed verstaat 

Alsof elke vorm van uitleg 

Het veel te moeilijk maakt 

Maar je voelt het, en je ziet het 

En je weet dat het zo is 

Je kunt niet meer begrijpen 

Dat je dit ooit hebt gemist 

 

Dus open je ogen voor mij 

Geef je geheim nu maar vrij 

Open je ogen voor mij 

Geef je geheim nu maar vrij 

 

Niets bijzonders 

Heel eenvoudig 

Een begin is zo gemaakt 

Toch een donderslag  

Bij heldere hemel 

Want vandaag is kerst een feit 

 

Open je ogen voor mij 

Geef je geheim nu maar vrij 

Open je ogen voor mij 

Loop je geluk niet voorbij 
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Met dank aan wie er meededen aan dit kerstspel op het 
podium en achter de schermen: 
 
 
DE SPELERS: 
Jongste generatie 
Wout     Niels van Dam 
Simone:    Elisa Budhathoki 
Justine:    Isis van der Heijden 
Mandy:    Suzanne Budhathoki 
Kampkids:    Noa van der Weerd, Raf van der Weerd 
Kampleider:    Rian Veldman 
 
Middelste generatie 
Wout:     Annemijn Rus 
Simone:    Marietta Willems 
Justine:    Fien de Ruijter 
Menno:    Max van Dam 
Christine:        Maran van der Oord 
Angela Groothuizen:  Jeanne Taal 
 
Oudste generatie 
Wout:     Chris van der Oord 
Simone:    Heleen van Diggele 
Justine:    Fieke Sjoukes 
Menno:    Aaldert Rus 
Christine:    Ellen Kralt 

 
Jong gezin  
Vader:    Marcel Woudsma 
Moeder:    Margreet Osinga 
Baby:    Sem Woudsma 
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PRODUCTIETEAM:  
Anja Froeling, Christina Osinga, Pauline Verkerk, Paola Rus, Rian Veldman, 
Nelleke van der Oord 
 
SCRIPT en REGIE 
Nelleke van der Oord 
 
DANS  
Renée Wap (choreo en instuderen) 
 
TEKSTEN LIEDJES 
Anja Froeling 
 
ANIMATIEFILM FABELVERHAAL 
Aaldert Rus 
 
CAROLKOOR 
Heleen van Diggele, Els Roelofs, Bert Osinga en Marco Kortleve 
o.l.v. Pauline Verkerk 
 
TECHNIEK/OPNAMES/MONTAGE 
Marcel Woudsma, Bert Osinga, Chris van der Oord, Margreet Osinga 
 
FILMEN BUITENSCENES 
Rineke Schwenke 
 
DECOR/PODIUM/OP- EN AFBOUW 
Sebas van de Mortel (decorontwerp), Marco Kortleve, Chris van der Oord, 
Bert Osinga, Jochem Taal, Ram Budhathoki, Marjan Schneider, Aart 
Verburg, Fieke Sjoukes, Edwin Zoetemeijer, Annelies Goedhart, Gert-Jan 
Huizer 
 
ATTRIBUTEN/KLEDING/HAND- EN SPANDIENSTEN  
Christina Osinga, Paola Rus, Margreet de Ruijter 
 
PUBLICITEIT 
Anja Froeling 
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We wensen jullie gezegende kerstdagen! 
 

 
 

Nog even nagenieten? 
Kijk dan vooral morgen, op eerste kerstdag, naar de gezinsviering in deze 
kerk. Deze viering sluit helemaal aan op het kerstspel van vanavond.  
Start 10.00 uur. Vanaf 09.45 uur samen kerstliederen zingen. 
Zie de link op www.pgoegstgeest.nl 
 
En je kunt ook later vanavond om 22.00 uur nog aansluiten bij de 
Kerstnachtviering vanuit de Groene Kerk. Volg de uitzending via de link op 
www.pgoegstgeest.nl  
 
 
 
 

De PGO: Zie ik jou en jij mij 
 
Een plek voor zingeving. Zingen en luisteren. 
Vieren en meeleven. Rouwen en trouwen.  
De kerk dient vele doelen…. 
 
De Protestantse Gemeente Oegstgeest is een gemeenschap van mensen 
met hun eigen levensverhaal en persoonlijke zoektocht naar zin en 
betekenis. We laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen uit de 
Bijbel, door Jezus Christus en door de traditie van het christelijk geloof. We 
laten ons voeden in ontmoetingen, vrijwilligerswerk, muziek en in 
vieringen. Daarin vinden we ook inspiratie voor het dragen van 
verantwoordelijkheid in de samenleving. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.pgoegstgeest.nl 
 

 

http://www.pgoegstgeest.nl/
http://www.pgoegstgeest.nl/

