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Alles in the mixer. 

Alle religies gaan over liefde. Dat is de mening die veel mensen 

hebben. Stop alle religies in een keukenmachine, druk op de 

startknop en ze worden vermengd tot 1 massa met de naam 

Liefde. Dat is wat sommigen zeggen: Alles religies komen toch 

op hetzelfde neer??. Neem het beste uit alle religies, meng deze 

en je krijgt als belangrijkste bestanddeel: liefde. 

Het idee dat alle religies in één woord, één begrip, één concept 

zou kunnen worden samengevat is een relatief nieuwe ontwikke-

ling (sinds het begin van de vorige eeuw) en binnen de christe-

lijke traditie onhoudbaar. 

Natuurlijk is het belangrijk dat alle religies met elkaar in gesprek 

gaan, met elkaar op zoek naar de essentie van ons bestaan, op 

zoek gaan naar een wereld van vrede en veiligheid. Liefde kan 

daarbij doorslaggevend zijn. 

We spreken al heel lang over de zin God is liefde. Maar we moe-

ten niet de vergissing maken door de woorden om te draaien en 

zeggen: Liefde is God. 

Met het Kerstfeest vieren we dat God mens werd door Jezus 

Christus. Hij was de eniggeboren Zoon van God. 

Natuurlijk is liefde zeer belangrijk. Het houdt de wereld in stand. 

Liefde overkomt ook verschillen en kan vrede brengen. Het kan 

wederzijds respect bewerkstelligen. De apostel Johannes als ge-

tuige van het leven, dood en opstanding van Jezus van de echt-

heid ervan doet als een reporter verslag van zijn waarnemingen. 

Hij had Jezus ervaren als een man van vlees en bloed. Niet als 

een concept of mooie gedachte. Hij ervoer de menswording van 

God door komst van Jezus als een geschenk. De relatie van God 

met zijn zoon was er een van warmte en genegenheid. 

Wijzelf vinden het ook lastig om ons te verhouden tot een con-

cept. Bij de voorbeden bijvoorbeeld leggen wij onze noden niet 

in handen van een concept, maar van de levende Heer. We vra-

gen om Zijn nabijheid in moeilijke situaties. 
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Het nadeel van God als concept is dat dit afstandelijk en koud is. 

Wellicht intellectueel verantwoord maar het ontbeert de warmte. 

Die warmte kan door mensen aan mensen worden doorgegeven. 

Ook God kon zijn liefde voor ons alleen doorgeven door als 

mens te verschijnen te midden van mensen opzoek naar vrede en 

gerechtigheid. 

 

Pastoor Joop 

Oplossing van de puzzel  

"het oudste beroep"  

In de vorige Nieuwsbrief stond deze "reli-mop" met puzzel:  

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander ontmoeten elkaar in de 

kroeg.  

Op een gegeven moment zeg de Engelsman: 'Weten jullie dat wij het oud-

ste beroep van de wereld hebben? Timmerman, want wij hebben Noach 

nog geholpen met z’n ark.'  

'Ha', lacht de Belg, 'dan denk ik toch dat wij het oudste beroep hebben. 

Metselaar, want wij hebben nog geholpen bij de bouw van de Toren van 

Babel!'  

'Oooh...' zegt de Nederlander, 'dan denk ik toch echt dat wij het alleroud-

ste beroep hebben! Elektricien! Want toen God de eerste dag het licht 

ging scheppen, hebben wij die dag daarvoor de kabels nog aangelegd!'  

De oplettende lezer zal vaststellen dat in deze anekdote 
een fout zit. Welk beroep is ouder: timmerman, metselaar 

of elektricien. 

Voor de oplossing moet u kijken naar de historische volgorde 

waarin de Engelsman, de Belg en de Nederlander beweren "het 

oudste beroep" te weten.  

In ieder geval heeft de Nederlander gelijk, want het licht kwam 

aan het begin van onze geschiedenis.  

De bewering van de Belg "metselaar" nadat de Engelsman eerst 

de "timmerman" ten tonele had gevoerd is historisch onjuist.  
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De Belg zou moeten weten dat de torenbouw in Babel later was 

dan de bouw van de ark van Noach.  

De Belg had de metselaar dus nooit als oudste beroep kunnen 

noemen …… 

De oudste beroepen zijn derhalve (bijbels gezien):  

1. elektricien (licht):  Gen. 1:3 

2. timmerman (ark v. Noach):  Gen. 6:14 vv 

3. metselaar (toren v. Babel) Gen. 11:3 vv 

Helaas was het aantal oplossingen aan de geringe kant, zodat de 

voetreis naar Rome niet is verloot.  

Er was zelfs een inzender die zijn oplossing voor zichzelf hield 

omdat de voetreis voor hem een brug te ver was ….  

 

 

 

Colosseum te Rome 
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Kerkennacht 2015 

Evenals in 2013 organiseren de Enkhuizer kerken die samen de 

Raad van kerken Enkhuizen vor-

men een "kerkennacht". Het 

thema voor dit jaar is: "Kerk bin-

nenstebuiten". 

In de voorgaande maanden zijn er 

door de deelnemende kerken veel 

initiatieven genomen, die intus-

sen min of meer een definitieve 

vorm hebben gekregen.  

Evenals in 2013 concentreert 

deze kerkennacht zich in de Westerkerk. De vastgestelde datum 

is:  

vrijdag 19 juni - van 19.15 - 22.30 uur 

 

Het laatste persbericht schrijft over deze manifestatie: 

Allereerst natuurlijk, dat de nacht pas echt geslaagd is 
wanneer ieder die dit leest, met alle vrienden en beken-

den, die avond naar de Westerstraat trekt en een bezoekje 
brengt aan de Westerkerk.  

Dan ook nog dat het een echte Enkhuizer avond wordt met 
muziek uit eigen kring (Dindua!) maar ook veel zang (Rea-

ching Hand), actieve herders, een fotopresentatie, diake-

nen aan het werk en bekende Enkhuizers die u kort maar 
krachtig toevertrouwen wat ons en hen verbindt. Kort 

maar krachtig: in een flitspreek. Flitsend - dat is het ka-
rakter van deze hele avond. Niets duurt lang, er is van al-

les wat, maar ’t wordt zeer de moeite waard. 

Er is ook een stilteplek waar men een kaarsje kan ontste-

ken en een klaagmuur waar ieder een lang gekoesterde of 
juist net nu opkomende gedachte kwijt kan.  

Het programma is: 
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19.20-19.30 Straatoptreden gezamenlijke kinderkoren,  
vervolgens in optocht naar binnen 

19.30 Welkomst-/openingswoord door J.G.A. Baas,  
burgemeester van onze stad  

19.35-19.40 Slotlied kinderkoren 

19.45-19.50 Flitspreek, Jacintha Floris, vz. 'Sunshine' 
               thema: "Wat verbindt ons?" 

De 'flitspreken' hebben datzelfde thema en duren niet langer dan 5 

minuten! 

19.55-20.10 Muziek, duo 'Anaestoso' 

20.15-20.30 Muziek, 'Reaching Hand' / 'Epic Fantasies'  

20.35-20.40 Flitspreek, Marja Foppen, voorzitter 
'Zonnebloem'  

20.45-21.00 Ballet  

21.05-21.20 Muziek, 'Vari Vocale'  

21.25-21.30 Flitspreek  

21.35-21.50 Muziek, 'Dindua'  

21.55-22.00 Slotwoord door ds Henk Haandrikman  

22.05-22.30 Slotmuziek, door het Byzantijns Koor 'Indrik'  
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Getekend met het kruis. 

Heel ons leven staat onder het teken van het kruis.  

Het staat al heel aan het begin van de doop. De priester zegt: 

"De gemeenschap van Jezus Christus is blij u in haar midden op 

te nemen. In haar naam teken ik u met het teken van het kruis".  

Op het einde, alvorens ons aan de aarde terug toe te vertrouwen, 

zegt de Kerk: "Ik teken uw lichaam met het teken van het heilig 

kruis, opdat het op de dag van het oordeel zal verrijzen en het 

eeuwige leven bezitten".  

De eucharistie begint met het kruisteken en wordt ermee beslo-

ten. We tekenen ons met het kruisteken bij de aanvang van een 

gebed. 

De woorden van het kruisteken dompelen ons onder in de hei-
lige Drie-eenheid. "In de naam... " moet begrepen worden in de 
sterke zin van die uitdrukking.  
We verenigen ons innig met de Vader, de Zoon en de Geest: uit 
Hen komen we voort, met Hen in ons hart leven we, naar Hen 
toe zijn we op weg.  
Ze zijn begin en einde van alles wat we zijn en doen. 
Het gebaar hult ons in de drie-ene God als in een mantel. We 
'bekruisen' ons helemaal, van hoofd naar hart en van schouder 
naar schouder.  
"In de naam van de Vader..." , We raken ons voorhoofd aan, 
de zetel van al ons denken en doen. Want God openbaart zich 
eerst als onze Schepper, Hij riep alles in het leven, het zichtbare 
en ook al wat niet te zien is. Hij is Vader en bron van alle leven.  
"In de naam van de Zoon...", met de hand op het hart en op 
de schoot, de plaats waar God is mens geworden in Maria. Hij 
is heel dicht bij ons, in ons.  
“In de naam van de heilige Geest...”   van schouder tot 
schouder, de plaats van de kracht. Want de Geest is sterkte en 
energie. 
Het kruis zelf is een knoop tussen horizontaal en verticaal, ge-
kruist op de plaats van het hart. Zo suggereert het de synthese 
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tussen beide liefdes: de verticale tot God en de horizontale tot 
de naaste. We stellen zo heel ons wezen in dienst van het dub-
bele gebod der liefde, de samenvatting van de hele wet.  

Door het kruisteken bedrijven we meer theologie dan we ver-

moeden: we belijden dat we kinderen zijn van de Vader, broers 

en zussen van Jezus en tempels van de heilige Geest. We leven 

in God. 

Bron: Interkerk 
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Pinksterpreek … 

De kinderen in de klas hadden catechese, deze keer ging het over 

Pinksteren. De meester vertelde over de leerlingen van Jezus, 

over de apostelen, over de moeder van Jezus en nog andere vrou-

wen. Hij vertelde dit verhaal uit de Bijbel:  

Het was op de ochtend van Pinksteren om een uur of acht. Ze waren 
bij elkaar gekomen om samen te bidden, niet alleen om stil te bid-
den, ieder voor zich, maar ook hardop, en niet alleen een Onze Va-
der, maar ook andere gebeden die in hun gedachten kwamen. Ie-
mand bad: 'Vader in de hemel, zend ons uw heilige Geest'. Een an-
der bad: 'Heer Jezus, help ons net zo te leven als U'. Soms zongen 
ze liederen. Dan bad weer iemand anders: 'Goede God, wij voelen 
ons zo alleen, stuur ons de Helper die Jezus ons heeft beloofd'. Zo 
bleven ze de hele ochtend bidden. Soms was het even stil, dan weer 
zongen ze samen of ze lazen een stuk uit de Bijbel.  

Ze waren zo aandachtig aan het bidden, dat ze eerst niet hoorden 
dat het begon te waaien. Er waaide een wind rond het huis, het leek 
wel een storm en ineens waaide het ook in huis. Dat kon toch niet, 
de ramen en de deuren waren nog dicht. Ze wisten nog niet wat er 
was, maar ze voelden dat God hen kwam helpen. Ineens zagen op 
ieders hoofd iets vurigs, alsof er een vlammetje zweefde. Wat was 
dat? Petrus begon te spreken, en Andreas en Johannes begon in-
eens in een andere taal, en Jacobus ook. Ze zongen alleluia, en 
Groot is God, hosanna, Jezus is onze Heer en God heeft ons gehol-
pen. Dat duurde zo even, totdat Petrus de ramen open deed en de 
balkondeuren en naar buiten ging.  

Die dag hield Petrus zijn eerste preek, zomaar voor het huis en een 
hele groep mensen raakte enthousiast, en de andere apostelen be-
gonnen ook te preken, de een hier, de ander daar, soms ineens in 
een andere taal. En ze zeiden: Jezus leeft, Hij is niet dood, God 
heeft een heel nieuw begin gemaakt met de wereld, als we allemaal 
doen wat God vraagt zal alles beter worden.  
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Vanaf die tijd was niemand meer bang. Nu wisten ze wat Jezus had be-
doeld toen Hij zei, Ik zal jullie de heilige Geest sturen.  

=====  

Even was het stil in de klas totdat Jeremy vroeg: meester, hoe 

kan het nu dat ze vuur op het hoofd hadden en dat hun haar niet 

in brand vloog. Esther vroeg: meester, wat is nu de heilige 

Geest? Een geest is toch net zoiets als zo'n ding in de film of in 

een spookhuis, iets griezeligs? En Sandy vroeg: meester, een 

geest kun je toch niet zien en wat je niet kunt zien is toch niet 

echt?  

Tja, dat waren heel wat vragen. Zal ik eens met de laatste begin-

nen, zei de meester. Sandy, kan jij zien of de theepot heet is? 

Nee, maar ik kan het wel voelen zei Sandy. Kan jij zien dat er 

stroom door een draad gaat, ook niet hè, maar toch moet je heel 

voorzichtig zijn met een stopcontact, anders krijg je stroom. Er 

gaan ook allerlei radiosignalen door de lucht, als je de radio aan-

zet kun je het horen, maar je kunt ze niet zien. Er is dus veel wat 

je niet kunt zien dat toch echt bestaat.  

Nu de tweede vraag. De heilige Geest is juist niet griezelig, de 

heilige Geest maakt je blij, hij zorgt dat je van papa en mama 

houdt en van je broertjes en zusjes en de leerlingen op school en 

van nog veel meer mensen. De heilige Geest helpt je ook om 

aardig te zijn tegen onaardige mensen. De dingen in de film lij-

ken echt maar ze zijn het vaak niet. De dingen van het geloof lij-

ken soms niet echt en ze zijn het juist wel. God kun je niet zien, 

en toch bestaat Hij.  

En nu de eerste vraag. Jeremy, weet je nog dat je in de kring had 

verteld dat jij een keer met vuur speelde en dat het tafelkleed be-

gon te branden. Je zei dat je daarna nooit meer met vuur had ge-

speeld. Vuur is gevaarlijk, daar moet je voorzichtig mee zijn. 

Maar er is ook een ander soort vuur, een vuur dat bij ons van 

binnen zit. Zo ken ik een jongen die heel snel boos wordt. Dat 

lijkt ook op vuur. Als je even een verkeerd woord tegen hem 
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zegt, krijgt hij een rood hoofd en wil meteen gaan vechten. Mijn 

jongste dochter is juist heel verlegen. Als een onbekende iets te-

gen haar zegt, krijgt ze ook een vuurrood hoofd maar zij durft 

niets meer te antwoorden. Dat is dus ook een soort vuur waar-

door de een zich opwindt en waardoor een ander juist niets meer 

durft te zeggen. Maar het is geen vuur waardoor het tafelkleed in 

de brand vliegt. Jeremy knikte, hij begreep het.  

Nu snappen jullie dat we vandaag in de kerk rode bloemen heb-

ben, rode kaarsen en rode klederen rond het altaar en dat we zin-

gen over vuur, want vandaag vieren we de heilige Geest. Hij is 

zo'n soort vuur. De heilige Geest maakt bange mensen dapper, 

Hij helpt ons te geloven wat Jezus heeft geleerd. Hij helpt ons 

naar de Kerk te gaan om samen te bidden en God te danken. Hij 

maakt je vurig van binnen. We zouden nog veel meer over de 

heilige Geest kunnen vertellen, maar dat bewaren wij voor een 

volgende keer. We gaan nu zingen over ons geloof, in God de 

Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Amen.  

Bron: Internet - Pastoor M.P.J. Hagen.  
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Homilie van past. R. Robinson 

Vandaag (7 juni) vindt in Huissen, het stadje dat aan Arnhem 

grenst een sacramentsprocessie plaats. Huissen is een van de 

weinige plaatsen in Nederland waar dat nog plaatsvindt. De ge-

consacreerde hostie wordt in een monstrans onder een baldakijn 

de stad door gedragen vergezeld door de notabelen, gilden en de 

schutterij. 

Afgelopen woensdagavond, de eigenlijke vooravond van Sacra-

mentsdag hadden we een vesperdienst met uitstelling van het sa-

crament en zegening met de hostie kunnen hebben, ware het niet 

dat we in deze parochie geen monstrans hebben. Mij is ook wel 

eens gevraagd waarom we het hier niet doen en waarom in an-

dere parochies het zegenen met de hostie aan het verdwijnen is. 

In alle recente brochures en boeken over onze kerk wordt gezegd 

dat wij een iets andere opvatting over de hostie hebben dan de 

Rooms-katholieke kerk. In onze kerk zijn de eucharistie en de 

communie onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hosties worden 

wel bewaard na de viering en zijn nog steeds tekenen van Chris-

tus' aanwezigheid. Toch willen we zo min mogelijk communice-

ren vanuit de ciborie uit het tabernakel. We gebruiken zo veel 

mogelijk de gaven van de eucharistie die we ter plekke vieren. 

Bewaarde hosties zijn voor zieken en stervenden of mensen die 

om andere redenen niet bij de eucharistie konden zijn. Een dienst 

van schriftlezing en gebed met communie doen we ook alleen in 

bijzondere gevallen. 

Vroeger was dit anders. Velen van u kunnen zich dat nog wel 

herinneren. Het heilig lof werd vaak gevierd. Het bewaarde sa-

crament was erg belangrijk als devotieplek. Het sacrament kon 

urenlang aanbeden worden. Waarom is dat verdwenen? Hebben 

we minder ontzag voor het sacrament? Heeft het zijn betekenis 

verloren? Het verdwijnen van de aanbidding van het sacrament 

en de zegening met de hostie hangt samen met de opkomst van 
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iets anders, het veelvuldig communiceren. In de Oude Kerk werd 

iedere zondag eucharistie gevierd met communie.  

In de Middeleeuwen begonnen Paulus' woorden dat wanneer je 

niet met een rein geweten communiceert, je eten en drinken je-

zelf veroordeeld. De geconsacreerde gaven van brood en wijn 

werden zo heilig en de mens tegelijkertijd zo zondig dat mensen 

niet meer te communie durfden te gaan. Dit werd zo erg dat het 

vierde Concilie van Lateranen de paascommunie verplicht 

stelde. Iedere christen moest met Pasen biechten en te commu-

nie. Paus Pius X heeft deze praktijk veranderd en ervoor gezorgd 

dat men iedere zondag ging communiceren. Ook mochten kin-

deren van 7 jaar in de Rooms-katholieke kerk te communie.  In 

de Oud-Katholieke traditie van het jansenisme werd nog veel 

langer nauwelijks gecommuniceerd. Te communie gaan bleef 

sterk verbonden met een rein geweten, hoewel de paascommunie 

verplicht was. 

Toch verlangden mensen wel naar contact met God, naar een 

communie. Daarom communiceerde men geestelijk, de oogcom-

munie. Daarom werd het opheffen van de gaven bij de consecra-

tie zo belangrijk. Daarom klonken altijd de altaar schellen. Men-

sen keken dan op om geestelijk te communiceren. Deze oogcom-

munie werd uitvergroot op de zondagmiddag. Dan ging men de 

vespers vieren voor het uitgestelde sacrament en kreeg men de 

zegen met het sacrament. Dit werd zelfs zo belangrijk dat in 

Utrecht in de 18e eeuw meer mensen naar de vespers met lof 

gingen dan naar de eucharistie. 

Toen theologen van alle kerken weer opnieuw naar de bronnen 

gingen en zich gingen bezinnen op de betekenis van de eucharis-

tie en de communie, kwam er verandering in deze praktijken. 

Men ging communiceren anders waarderen. De Oud-Katholieke 

kerk die de kerk van de eerste 10 eeuwen als normatief be-

schouwt, kan niet anders dan terugkeren naar de praktijk van de 

Oude kerk, dus een eucharistieviering met communie van alle 

gedoopte en gevormde christenen op iedere zondag. Eucharistie 
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en communie worden bij elkaar gehouden. Communiceren bui-

ten de eucharistie kan alleen in speciale gevallen. 

Maar betekent dit dan niet dat men minder eerbied heeft voor het 

lichaam en bloed van Christus? Is het niet juist een kans om de 

spiritualiteit te versterken als gelovigen het sacrament aanbidden 

en vereren? Vereren ze dan niet juist Christus zelf op een directe 

wijze? 

Het zou best kunnen dat gelovigen, zowel pastores als parochia-

nen tegenwoordig minder eerbied hebben voor de geconsa-

creerde gaven. Vraagt u uzelf maar eens in hoeverre u gelooft en 

ervaart dat Christus na het eucharistisch gebed aanwezig is en bij 

de communie naar U toe komt. Misschien hangt het ook samen 

met een algehele afname van de timor Domini, de vreze des He-

ren. Toch geloof ik dat de Oud-Katholieke praktijk geen spiritu-

ele verarming hoeft te zijn, maar juist een kans is. Het veelvuldig 

communiceren en het weinig aanbidden benadrukt een ander as-

pect van de eucharistie en de hostie. Nog steeds kunnen we vast-

houden aan Christus' aanwezigheid onder de tekenen van brood 

en wijn. Hier hoeven we niets aan te veranderen. De nadruk ligt 

nu echter niet alleen op Zijn aanwezigheid, Zijn verschijning. De 

betekenis van de geconsacreerde gaven krijgen nu een extra di-

mensie. De gaven worden niet alleen aanbeden, maar ze worden 

geconsumeerd. We nemen het Lichaam en Bloed van Christus in 

ons op om één met de Heer te worden. Communie wordt nu een 

direct fysiek ervaarbare vereniging met Jezus Christus. De com-

munie is niet alleen maar geestelijk, maar ook lichamelijk. Het 

Lichaam en Bloed van Christus zijn letterlijk voeding, spijs en 

drank die we ook als zodanig ervaren. Hiermee beantwoordt de 

kerk aan de opdracht die Jezus in het evangelie van vandaag aan 

zijn leerlingen geeft: 'Geven jullie hun te eten.' Waarom kan Je-

zus met zo weinig aan brood en vis de hele menigte voeden? 

Omdat Hijzelf het brood van het leven is. Eten van de gave die 

Jezus zelf is, geeft echte verzadiging. De honger naar God, naar 

redding en verlossing, wordt gestild door één te worden met Je-

zus. Dat stillen van de geestelijke honger wordt lichamelijk in 
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het echt eten en drinken van brood en wijn. Hiermee worden we 

zelf omgevormd tot Lichaam en Bloed van Christus. Als de 

priester bij de communie de 

woorden 'Lichaam en Bloed van 

Christus' uitspreekt, dan is dat niet 

gewoon een aanduiding van wat hij 

of zij je voorhoudt. De woorden 

slaan net zoveel op de mensen zelf. 

In het communiceren worden we 

ook Lichaam en Bloed van Christus. 

Het benadrukken van 

eucharistievieren en communiceren 

in plaats van het aanbidden van de 

hostie hoeft dus de eerbied voor de 

sacramenten niet te verminderen. 

Wel moeten we opletten dat er te 

communie gaan niet als iets wat 

erbij hoort, ervaren. In brood en 

wijn komt Christus tot ons en als we 

te communie gaan, mogen we ons 

verenigen met Hem. Door Hem 

omgevormd worden tot Zijn 

Lichaam, de ware bestemming van 

de kerk. Ik wens u voor straks een 

zalige communie. 

Amen. 

Homilie gehouden door past. Remco 

Robinson op Sacramentsdag, 7 juni 

2007 
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Column van Greet 

 

Horeca ? 

Omdat ik in de 
Abdij van Eg-
mond nog wel 
eens een cursus volg krijg ik per 
mail regelmatig de nieuwtjes toe-
gestuurd en zo zag ik een paar 
weken geleden dat er behoefte 
was aan vrijwilligers in het ho-
reca-gebeuren.  

Naast de prachtige winkel van de 
abdij kunnen bezoekers een lek-
ker kopje koffie of thee gebrui-
ken in een moderne ruimte waar 
ook regelmatig exposities te zien 
zijn of waar lezingen worden ge-
houden. 

En omdat ik mijn werk op De 
Tweemaster aardig georgani-
seerd heb dacht ik nog wel wat 
tijd over te hebben voor zo’n 
nieuwe job. 

Op een vrijdag, vertrok ik om ze-
ven uur van huis zodat ik mooi 
op tijd zou zijn voor mijn gesprek 
met het hoofd van de horeca om 
negen uur. 

Ik stelde mij voor aan Jan en on-
der het genot van een kopje kof-
fie vertelde ik wat ik zoal gedaan 
had en waarom ik zo graag in de 
abdij kom. En Jan vertelde mij 
wat me zo ongeveer te wachten 
stond en dat Paul degene zou 
zijn met wie ik tijdens mijn werk 

het meeste te maken zou heb-
ben. Paul is een vijftiger die alles 
weet van keukens en grote groe-
pen hongerige mensen, hij 
werkte eerder met veel plezier in 
verschillende zorginstellingen. 

Na een kwartier zei Jan: 

“Sorry Greet, we krijgen straks 
een groep van zestig mensen 
voor de presentatie van een 
boek en ik moet nodig aan het 
werk. Ik durf het bijna niet te 
vragen maar heb je iets te doen 
vandaag?” 

En zo werd ik voorgesteld aan 
Paul en dook ik in m’n mooie sol-
licitatiejurkje de keuken in. 

Maar eerst moest er van alles 
versleept worden. Samen met 
Paul klapte ik de poten van de 
enorme tafels in zodat ze opge-
stapeld konden worden en jullie 
begrijpen dat, naarmate de sta-
pel hoger werd, het klusje 
zwaarder werd! Maar “nee” zeg-
gen of “dat kan ik niet” gaat me 
niet zo makkelijk af in deze en 
binnen tien minuten stond het 
zweet op m’n rug. Stoelen in the-
ateropstelling en snel door maar 
weer.  

In een andere ruimte werden ta-
fels om aan te staan neergezet, 
daar over heen een kleed met 
strik en in de hoek een tafel met 
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glazen en flessen drank voor de 
receptie. 

Inmiddels werd het restaurant 
bezocht door gasten van de abdij  
en mensen die op de fiets toe 
waren aan een kopje koffie met 
wat lekkers. Op de vraag of al 
dat lekkers door de broeders zelf 
was gebakken moest ik ze helaas 
teleurstellen, maar ik weet dat 
broeder Thijs al aan het experi-
menteren is met een en ander. 

De ochtend verstreek, ik schonk 
in, leerde hoe de vaatwasser 
werkte en wat de handigste ma-
nier van stapelen was, veegde, 
sopte, wist onder de middag in 
tien minuten mijn zelf meege-
brachte broodjes weg te krijgen 
en om half drie, juist toen Paul 
me een vers-gestreken schort 
aanbood, gooide ik de handdoek 
in de ring. Ik kon niet meer op 
m’n benen staan. Jan en koffie 
heb ik die dag niet meer gezien 
en ik beloofde Paul dat ik er in 
het weekend over na zou denken 
en het de maandag erop zou la-
ten weten. M’n jurkje zag er niet 
meer uit. 

Maar in de bus naar station Hei-
loo wist ik het eigenlijk al: dit 
was véél te zwaar voor mij. Tien 
jaar geleden, ja, toen had ik het 
nog wel aangedurfd. En ineens 
wist ik weer waarom ik halve da-
gen werkte op De Tweemaster… 

Daarom is het heel goed geweest 
dat ik die vrijdag maar meteen 

aan het werk ben gegaan, wist ik 
meteen wat me te wachten 
stond. Die maandag heb ik har-
telijk bedankt voor de gelegen-
heid die me die vrijdag was ge-
boden zodat ik oprecht kon zeg-
gen: dit kan ik niet, dit is te 
zwaar. 

Hoort bij het ouder worden zeg-
gen ze, maar wat heb ik er nog 
een moeite mee. 

 

Greet 
 

 
 
 

 
 



 

Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief 

Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een 

periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….  

In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen 

graag in dit blad. 

Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1. 

Onze jarigen 
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