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CORPUS CHRISTI en Voedselbank. 

Toen ik plaatsnam aan mijn bureau om dit voorwoord voor deze 

uitgave van de Nieuwsbrief te schrijven was het Sacramentsdag. 

Ik had ook een berichtje ontvangen van de Voedselbank met de 

vermelding van het zogenaamde product van de maand.  

Zondag 29 mei hebben we onze eerste 'oogst' gezegend om die 

dan de volgende dag naar de Voedselbank te brengen. Allerlei 

gedachten schoten door mijn hoofd. Met name hield ik mij bezig 

met de vraag wat Sacramentsdag nu met de Voedselbank te ma-

ken heeft.  

Sacramentsdag, ook bekend met de naam Corpus Christi – het li-

chaam van Christus - heeft allereerst te maken met de blijdschap 

die wij als parochianen voelen als we denken aan de heilige 

Communie. De maaltijd des Heren die we wekelijks mogen vie-

ren in dankbaarheid. Dankbaar omdat we ons verbonden weten 

met Christus en ik Zijn genade mogen leven. 

Alvorens we met het Eucharistisch gebed aanvangen hebben we 

als gemeente gebeden voor de Kerk, voor de wereld en al haar 

noden. Daarna hebben we de gaven verzameld en op het altaar 

neergelegd waarna zij dan gezegend worden. Zonder dat opdra-

gen van brood en wijn, en jazeker ook de gelden van de collecte, 

dragen we niet bij aan de volheid van de communie - gemeen-

schap, zowel plaatselijk als wereldwijd. 

Vanaf 1 mei verzamelen we ook in onze kerk - samen met an-

dere kerken - levensmiddelen. Deze middelen worden dan door 

de organisatie van de Voedselbank verdeeld over 200 gezinnen 

in West-Friesland. De mensen die gebruik mogen maken van de 

Voedselbank moeten veelal leven van heel weinig geld. Het ont-

vangen van voedselpakketten doen zij schoorvoetend. Soms voe-

len zij zich ook bezwaard. Ze zijn helaas in omstandigheden te-

rechtgekomen door tal van ongelukkige voorvallen. Een beetje 

hulp kan voor hen een heel verschil maken. 

Het kan dus niet zo zijn dat wij onze ogen sluiten voor hun no-

den. Immers de goede omstandigheden waar de meesten van ons 
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zich bevinden nodigt ook ons tot uitdelen -mee-laten-delen waar-

door het leven van anderen iets minder lastig wordt. 

Het Eucharistisch gebed noemt en roemt de grote daden des He-

ren. Het nodigt ook uit om Christus na te volgen in de manier 

waarop hij zieken genas, at en dronk met uitgestotenen en zon-

daars, de blinden de ogen opende en het goede nieuws verkon-

digde aan armen en mensen in nood……. 

Het is dan ook volkomen terecht dat we de goederen die we 

meenemen naar de kerk ook opdragen voorafgaande aan het vie-

ren van de geheimen van ons geloof. De zegen die we uitspreken 

is ook bedoeld voor hen die de gaven enige dagen later zullen 

ontvangen. 

Voor u allen: Wees gezegend opdat je een zegen bent voor ande-

ren. 

Pastoor Joop 
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Jongerendag in Egmond aan Zee- 2 juli  

Ben je ooit wel eens gered? Als je die vraag zomaar aan iemand 

zou stellen zou je misschien een verrassend antwoord krijgen. 'Ik 

zat te spieken en iemand uit mijn klas zag dat de leraar er aan 

kwam. Hij waarschuwde gelukkig net op tijd!' 'Ik ben ooit bijna 

verdronken, maar gelukkig trok iemand me op tijd aan op de 

kant.'  

Spectaculaire reddingsverhalen uit je leven vergeet je niet 

gauw… maar we worden zo vaak gered eigenlijk. Telkens als ie-

mand je met iets helpt, of naar je wil luisteren of je misschien 

troost. En vaker dan we denken zijn we ook zelf een redder voor 

een ander. 

Bij geloven gaat het ook over redding. De naam Jezus betekent: 

God redt! En dat was ook de boodschap van Jezus: Je bent niet 

alleen! God wil je helpen, en redding zijn, elke keer als jij dat 

nodig hebt. Omdat niemand het alleen redt. En omdat je met zijn 

hulp redding kan zijn voor iemand anders. 

De jongerendag van ons bisdom gaat over redding! en zal plaats-

vinden in Egmond aan Zee. Waar kun je beter over redding pra-

ten dan daar, waar een vuurtoren staat en de reddingsbrigade 
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waakzaam en actief is. We gaan de vuurtoren op en brengen een 

bezoek aan de reddingsbrigade. Daarvóór is er een afwisselend 

en leuk programma in het Verenigingsgebouw. De dag wordt af-

gesloten met een eigen kerkdienst én een gezellige barbecue. Bij 

dat laatste zijn ook de ouders welkom. 

 

 

 

Wanneer: Zaterdag 2 juli van 10.00 uur - 19.00 uur 

Waar: Egmond aan Zee (Verenigingsgebouw, Julianastraat 5) 

Voor wie: jongeren van 8 - 17 jaar 

Opgave: mail naar erna@okkn.nl 

Website: www.okj.okk.nl 
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De nachtegalen  

Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht,  
't geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.  
Wat geeft het? - In de koude voorjaarsnacht  
Zingen de onsterfelijke nachtegalen  

 

J.C. Bloem  

uit: 'Verzamelde gedichten' 

 

Gedichten over de 10 WOORDEN 

Je hebt aan een enkel woord genoeg,  
tien woorden, voor elke vinger één,  
als vingerwijzing hoe God ons leven bedoelt. 

Ik ben de Heer uw God,  
een woord van genadige verbondenheid. 

U zult geen andere goden dienen,  
een woord van een unieke relatie. 

U zult mijn naam niet zomaar gebruiken,  
een woord van respectvolle omgang. 

Gedenk de sabbatdag,  
een woord van rust voor jezelf en stilte voor God. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE0sqk78nMAhXMQBQKHVx6AAEQjRwIBw&url=http://www.vogeltrackers.nl/vogelskijken/soorten_vogels?bid%3D629&bvm=bv.121421273,d.ZGg&psig=AFQjCNExwSfquvIH3W4K1ICAqFX59Pm5Hw&ust=1462775969634035
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Eer uw vader en uw moeder,  
een woord van mensen die veel voor je betekenen. 

U zult niet doodslaan,  
een woord van kostbaar leven. 

U zult niet echtbreken,  
een woord van kwetsbare liefde. 

U zult niet stelen,  
een woord van gerechtigheid in de samenleving. 

U zult geen vals getuigenis spreken,  
een woord van oprechte waarheid. 

U zult niet begeren,  
een woord van grenzen aan je denken en je doen. 

Woorden die staan als een huis in de tijd,  
als een baken van God in de branding van het leven.  
Woorden om te horen,  
woorden om te gehoorzamen,  
woorden om te doen,  
woorden om te leven,  
woorden van God voor ons. 

 (E.P. van der Veen)  
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Preek over de 10 geboden 

We horen een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Zij schij-

nen zijn voornaamste tegenstanders te zijn. Omwille van be-

paalde passages in het evangelie heeft het woord 'farizeeër' voor 

ons een ongunstige klank. De 'farizeeër' is een achterbakse, leu-

genachtige, onbetrouwbare figuur. Althans in ons taalgebruik. 

Waarom ze in het evangelie die slechte naam hebben gekregen is 

te lang en te ingewikkeld om hier uit te leggen. Maar omdat ze 

vandaag in de lezing opduiken, wil ik beginnen met een korte 

verdediging van de Farizeeën. 

Het Joodse volk kent prachtige verhalen over een groots konink-

rijk. Over opmerkelijke koningen zoals David en Salomo. Maar 

dat zijn dromen van een lang vervlogen tijd. In Jezus' tijd was 

Israël een heel kleine staat geworden, niet groter dan een van 

onze provincies. Het had geen politieke betekenis meer. Sinds 

enkele tientallen jaren was het een onderdeel van het machtige 

Romeinse rijk. Wat was er nu geworden van de beloften die God 

ooit aan Abraham had gedaan? Hoe kon men nog geloven dat 

het geslacht van David voor altijd zou heersen over Israël? In 

welke zin was Israël nog het volk van God? Misschien, dachten 

sommigen, moeten we wachten op de Messias. Misschien zal 

God ooit iemand sturen die de Romeinen zal verdrijven en Israël 

weer groot en machtig zal maken. 

Maar bij de profeten horen we een ander geluid. Godsdienst, 

zeggen zij, heeft niets te maken met die dromen van macht. 

Godsdienst heeft te maken met de manier waarop mensen met 

elkaar omgaan. Met gerechtigheid. Met de zorg voor de zwakken 

in de maatschappij, 'de wezen, de weduwen, de vreemdeling'. En 

wie aandachtig leest, ziet dat iemand als Jesaja spreekt over een 

boodschap die eigenlijk bestemd is voor alle mensen en vol-

keren. 

Welnu, de Farizeeën waren precies de groep die bleef geloven in 

de zin van Gods boodschap. Zij hoopten wellicht ook op een 

Messias die Israël weer groot zou maken. Maar voor hen was de 
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kern van de boodschap gelegen in de Thora, de wet van God. In 

datgene wat wij in zijn meest pregnante vorm kennen als de tien 

geboden. 

Wanneer Jezus zo dikwijls in aanvaring komt met de Farizeeën, 

dan is het juist omdat zij belangstelling hebben voor wat hij ver-

kondigt. Zij willen weten of zijn boodschap die is van een ware 

gelovige. Hoewel het woord niet voorkomt in de lezingen van-

daag, gaat de discussie over de Thora, over de tien geboden. 

Het probleem is dat de vrome Joden allerlei gewoonten hadden 

aangenomen, die voor hen stilaan even belangrijk waren gewor-

den als de geboden zelf. Honderden voorschriften had men be-

dacht, over het onderhouden van de sabbat, over wat men al dan 

niet mocht eten, over allerlei aspecten van het dagelijks leven. 

Zoals bijvoorbeeld vandaag ter sprake komt: dat men voor het 

eten zijn handen moet wassen. In feite hadden zij uit het oog ver-

loren waar het in de eerste plaats op aankomt: het onderhouden 

van de tien geboden. 

 

Met andere woorden: wanneer iemand zegt in God te geloven, 

wat moet die dan doen, wat mag die niet doen? 

Wat Jezus ons zegt kan men zo formuleren: hecht geen belang 

aan voorschriften die mensen hebben uitgedacht. Verlies je niet 
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in details die eigenlijk niet ter zake doen. Het kan geen kwaad 

om wijwater te gebruiken, om kaarsen te branden, en dergelijke, 

maar daar gaat het eigenlijk niet om. De tien geboden zijn weg-

wijzers voor een menselijk leven zoals het in Gods' ogen moet 

zijn. Het gaat om datgene wat in het hart van de mens leeft. Het 

heeft voor God geen enkel belang hoe lang je haar is, wat voor 

kleren je aantrekt om naar de kerk te komen. Ben ik iemand met 

wie het goed is om mee te leven? Is het voor mijn familie, mijn 

huisgenoten, mijn buren... een goede zaak dat ik er ben? Dat zijn 

de dingen waar ik op de eerste plaats moet om bekommerd zijn.  

We mogen godsdienst en geloof niet verwarren met gebruiken 

en regels die we zelf hebben uitgevonden. 

Walter Verhelst OFM 
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De tien woorden en het Ene Woord 

God gaf Zijn volk de Tien Geboden: 
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij. 
Geloof naast Mij geen vreemde goden. 
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.  

Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren. 
Op sabbat is je werk gereed. 
Vader en moeder zul je eren. 
Zó doende leef je lang en breed. 

Je zult niet moorden en niet vreemdgaan. 
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad. 
Je zult je hart geen zonde toestaan. 
Hoor Mijn geboden metterdaad!  

Liefde is Jezus' Ja en Amen 
op al wat God gesproken heeft. 
Wet en Profeten vat Hij samen: 
Gelukkig wie uit liefde leeft. 

melodie: De Tien Geboden / Psalm 140 

ds A.A.R. Kamermans, Goes 

Dadels 

Op een dag kwam een oude vrouw bij een wijze man met de 

vraag of hij met haar zoon wilde spreken. Haar zoon gaf al het 

geld, dat hij dagelijks verdiende uit aan dadels en aan zijn moe-

der, die niets bezat en een zeer armoedig leven leidde, gaf hij 

niets. De wijze man beloofde met haar zoon te spreken, maar pas 

na een wachttijd van zeven weken. 

Nadat de zeven weken waren verstreken, werd de jonge man bij 

de wijze gebracht die vriendelijk tot hem sprak: "Je bent een 
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jong mens met verstand en inzicht. Denk er eens aan wat je moe-

der voor je gedaan heeft, welk grote offers ze voor je bracht, 

haar hele arbeidsloon heeft ze weggegeven voor je opvoeding en 

opleiding. Nu is zij oud en jij hebt werk, waardoor je zou haar 

kunnen onderhouden. Maar in plaats daarvan verkwist je al je 

geld aan dadels. Is dat rechtvaardig, is dat juist? Luister naar het 

geweten dat in je hart brandt en leg deze slechte gewoonte af."  

De jonge man had met aandacht geluisterd, nam zich de woor-

den van de wijze ter harte en veranderde zijn leven. 

Maar de leerlingen van de wijze verwonderden zich en vroegen 

hem waarom hij zeven weken gewacht had om dit gesprek met 

de jonge man te voeren. De wijze antwoordde: “Ik zelf eet ook 

heel graag dadels en ik voelde dat ik geen recht en geen kracht 

had de jonge man aan te bevelen hiervan afstand te doen als ik er 

niet zelf tenminste zeven weken vanaf kon zien. Het is onmoge-

lijk een ander te helpen van een zwakheid afstand te doen zolang 

men zichzelf aan deze zwakheid overgeeft." 

Bron: www.zintenz.nl 
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Preek  

Teksten: Amos 7,12-15; Efeze 1,3-14 en Marcus 6,7-13 

De eerste lezing ging vandaag over Amos, een boeiende figuur. 

Hij was veehoeder en vijgenkweker. Hij was geen beroepspro-

feet, ook geen lid van een gilde. De Heer had hem achter zijn 

beesten weggehaald en hem in al zijn eenvoud erop uitgestuurd 

om als losse profeet naar zijn volk Israël te gaan. 

Amos was iemand met een nuchter boerenverstand en met het 

zorgzame hart van een herder, die precies wist waar er schapen 

verloren rondliepen. Met een soms vierkante ongebruikelijke taal 

wist hij de duivelse dingen en de onrechtvaardigheid onder de 

mensen scherp te benoemen. 

Hij hekelde vooral de uitbuiting van de armen. De kleinen en de 

zwakken werden vertrapt en rechteloos gemaakt. Zij werden ver-

kocht alsof zij een paar versleten schoenen waren. 

En dat gebeurde allemaal door rijke mensen die dachten dat zij 

heel godsdienstig waren. Het was rustig in het land en ze dachten 

misschien: wat zal ons gebeuren? Ze zaten niet te wachten op 

kritiek, en helemaal niet op kritiek van buitenaf. 

Amos werd er door God op uitgestuurd om deze zelfgenoegzame 

mensen met hun tempelpriesters en hun koning Jerobeam te be-

kritiseren vanwege het kleineren van de armen. Wie God wil 

dienen, moet vooral ook de armen dienen. Het een kan niet zon-

der het ander. Dat was de boodschap van Amos. 

Als God in de loop van de geschiedenis de ellende van mensen 

ziet, roept hij altijd profeten en klokkenluiders om er wat aan te 

doen. Net als de meeste klokkenluiders werd Amos niet met 

open armen ontvangen. Maak dat je wegkomt! Wat heb je hier te 

zoeken. We hebben onze eigen profeten, alsof God niet over 

grenzen heen kijkt. 

Waarschijnlijk hadden ze niet eens door dat ze met hun eigen 

profeten ook hun eigen afgod vereerden in plaats van de echte 

God. De profetische woorden van Amos ketsten af op de muur 



- 14 - 

van Amasja, de priester van Betel, die hoogstwaarschijnlijk een 

onderdanige meeloper en jaknikker van de koning was. 

In het evangelie hoorden wij vandaag dat de twaalf leerlingen, 

net als Amos, uitgezonden werden om de mensen op te roepen 

om zich te bekeren. Hun wordt ook gevraagd duivels uit te drij-

ven en om als echte herders zieken met olie te zalven en ze te ge-

nezen. 

 

Net als Amos moeten zij maar gewoon op weg gaan zoals ze 

zijn. Niet meer en niet minder. 

Als Jezus zijn apostelen erop uitstuurt, zegt hij dat zij niet te veel 

moeten meenemen. Alleen een stok. Je moet toch iets hebben om 

op te steunen. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld. San-

dalen dragen mag ook nog, maar geen dubbele kleding. 
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Als mensen op vakantie gaan sta je er soms versteld van wat ze 

allemaal inpakken, alsof er over de grens niks meer te krijgen is. 

Een halve mud aardappels bijvoorbeeld. De ene helft om op te 

eten, zegt het oude mopje, en de andere helft om de caravan in 

evenwicht te houden. Meestal neem je veel te veel mee. 

Je moet het allemaal maar meesjouwen. Zit je met 36 graden in 

Italië, met drie jassen en vier lange broeken in de koffer, alsof je 

meedoet met een Noordpoolexpeditie. En elk jaar denk je: vol-

gend jaar kan het wel iets minder. 

Jezus, die nog geen steen had om daar zijn hoofd op neer te leg-

gen, zegt vandaag ook tegen zijn apostelen: niet te veel meene-

men. Doe maar eenvoudig. Blijf maar gewoon jezelf, zoals God 

je bedoeld heeft. Geen poespas. Laat je onderweg, laat je op je 

levenspad niet in beslag nemen door te veel rompslomp. 

Als je er door Jezus op uitgezonden wordt, blijf er dan altijd aan 

denken waar het eigenlijk om gaat. Als je teveel meeneemt, dan 

ben je niet meer vrij en heb je er alleen maar last van. 

Op de vakantie komen heel veel mensen tot de ontdekking dat 

zij in hun dagelijkse drukte vaak weggegroeid zijn van zichzelf. 

Je kunt daar gebukt onder gaan. Zij komen er weer achter hoe 

fijn het is om samen met hun partner, met hun gezin of vrienden 

vrij te zijn en om er te zijn voor elkaar. Hoe vaak hoor je ook 

niet van mensen dat ze ergens in de vakantie in een kerk tot be-

zinning zijn gekomen en dat ze zelfs bij God weer hun licht heb-

ben opgestoken. 

Je bent veel gelukkiger als je niet alleen maar aan jezelf denkt, 

als je aandacht besteedt aan de mensen om je heen, als je bij je-

zelf blijft en je niet laat bepalen door allerlei spookbeelden, die 

jou in de drukte van je leven zijn gaan beheersen. 

'Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig', zei Prediker al, 

'maar de mens haalt zich van alles in het hoofd' (Pr. 7,29). 

Spookbeelden roepen vaak angst op. Daarom is er misschien een 

sterke neiging onder mensen om zich tegen alles in te dekken en 

om heel veel te verzamelen. Stel je toch eens voor! Is het niet 
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verstandiger wat meer te vertrouwen op God en op je medemen-

sen? Waarom zou je altijd bang moeten zijn, alsof mensen in het 

algemeen het slechte met je voor hebben? 

Hoe vaak ben je niet geholpen door goede behulpzame mensen? 

Ouders, broers en zussen, familie, vrienden, buren, mensen die 

er altijd op het goede moment waren. Hoe vaak wordt er niet ge-

zegd: blij dat je er bent! Kom er in! Iedereen heeft toch iets 

goeds. We moeten maar niet te vlug het stof van onze voeten 

schudden als een getuigenis tegen andere mensen. Het kon zich 

wel eens tegen ons keren. 

Eigenlijk vraagt Jezus aan zijn apostelen – en ook aan ons – dat 

zij onbevangen en zonder angst op pad gaan, dat zij echt en au-

thentiek zijn. Dat betekent: mens zijn zonder overtollige ballast, 

zonder overdreven bezit, zonder bemoeizucht. Dan pas zal hun 

boodschap eerlijk overkomen. 

De apostelen vertrokken om te prediken dat men zich moest be-

keren. Als je anderen oproept om anders en eerlijker te gaan le-

ven, moet je ook in je eigen leven je huiswerk goed doen. Hoe 

ga je om met de armen? Heb je wel genoeg aandacht voor men-

sen in nood? Je hebt alleen maar wat te zeggen, als je er ook zelf 

naar leeft. Bij anderen duivels uitdrijven lijkt me verduveld 

moeilijk als je zelf door allerlei kwade geesten bezeten bent. 

Er is heel wat bezetenheid die echte menselijkheid in de weg 

staat. Geld, macht, aanzien, zelfgenoegzaamheid, verslaving zijn 

allemaal dingen die je bewustzijn op een schadelijke manier 

kunnen vernauwen. Misschien zouden wij ook tegen Amos zeg-

gen: man, wat doe je hier? 

Gedoopte en gevormde mensen hebben allemaal een zending 

meegekregen om van Jezus Christus te getuigen. De apostelen 

kregen daarbij de macht over de onreine geesten. Die macht mo-

gen ook wij gebruiken. Je ziet soms hoe bepaalde mensen dat 

doen. Die hebben een geest van optimisme in zich, een geest van 

vertrouwen, ook van Godsvertrouwen. Als opgewekte mensen 

stralen zij dat ook uit. 
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Je ziet dat in mensen die er in alle omstandigheden zijn voor el-

kaar, in moeders die alles bij elkaar houden, in vaders over wie 

met dankbaarheid wordt gesproken, in kinderen die nog frank en 

vrij in het leven staan en nog geen last hebben van te veel bal-

last, in allerlei mensen die gewoon vrijmoedig zichzelf zijn en 

goed doen aan anderen. 

Wat in het evangelie ook opvalt is dat je het nooit alleen hoeft te 

doen. De apostelen gingen twee aan twee. Je kunt elkaar aanvul-

len, elkaar corrigeren en bemoedigen, want geloven houd je niet 

vol in je eentje. Op je eentje beleefd wordt het geloof een soort 

diepvriesgeloof. Het ontdooit alleen maar als je er met elkaar iets 

van maakt. 

Net als Amos en net als de apostelen hebben we allemaal een 

zending om eenvoudig en vrijmoedig de boodschap van God 

door te geven, precies zoals we zijn. We hebben allemaal iets 

goeds door te geven. De een doet het misschien als vrijwilliger 

en de ander als oma, die bijna nergens meer kan komen, maar 

toch de allerliefste oma is voor kinderen en kleinkinderen. 

Wees gewoon jezelf. Het gaat er niet om wat je hebt of wat je 

precies presteert, maar om wie je bent. Je hoeft het ook niet al-

leen. Anderen gaan met je mee. En laat vooral ook God toe als je 

beste reisgezel. Vertrouw op zijn tijd een beetje op boven en met 

een beetje liefde in je bagage ben je overal welkom. 

Jan Kortstee (Tijdschrift voor Verkondiging) 
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Column van Greet 

 

Schoonheid   

 

Een vrouw die 

volgend jaar zestig wordt en die 
helemaal idolaat van Metal is, 

daar wordt soms toch een beetje 
vreemd tegen aan gekeken. Zo-

iets begint met een nieuwe buur-

man met lange haren en een vo-
lumeknop die maar één stand 

kent: KNIJTERHARD. Twintig 
jaar geleden kwam hij naast me 

wonen en ik had net mijn zoon 

Jan. De muren hier zijn dun en ik 
begreep al snel dat ik de keuze 

had uit a) verhuizen of b) met te 
verdiepen in Metal muziek. Ik 

koos voor het laatste en zo 

groeide mijn kind op met Ramm-
stein, System of a down en De-

vin Townsend om maar eens een 
paar bands te noemen. 

Jan is tot mijn grote plezier erg 
muzikaal en vanaf z'n 16e begon 

hij in verschillende bandjes te 

spelen. Een daarvan was Puur 
Obscuur en samen met Anne, en 

de broers Maarten en Daan werd 
er heel wat geoefend en zo nu 

en dan opgetreden. "Je komt 

toch ook?" vroegen de mannen 
dan. De eerste keer vroeg ik aan 

Jan: "Vind je het o.k. als ik naar 
jullie optreden kom?" "Ja hoor," 

bromde hij, "maar graag een 
beetje transparant en achterin 

graag." Opbollend van de trots 

stonden we daar dan: de moeder 

van Maarten en Daantje, de 
vriendin van de moeder van 

Maarten en Daantje, de vader 
van Maarten en Daantje met zijn 

vriendin en ik zei de gek. 

De jongens kwamen ondertussen 

bij mij over de vloer en mochten 

graag mee-eten. Nou is mijn 
huisje piep en piepklein, in de 

kamer past geen bank maar wel 
een eettafel voor zes die ik regel-

matig gevuld zag met lange 

mannen (Anne is 2.06) die hun 
eigen cd's meebrachten en die 

na een keer exact wisten waar ze 
een asbak en bier konden vin-

den. Van de cd's zijn inmiddels 

kopieën gemaakt die hier blijven, 
dat is makkelijker vinden ze. Jan 

werd gevraagd om nog in twee 
bands te spelen en ook die man-

nen schoven graag aan. En of ik 
dan ook nog even een nieuwe 

rits in die broek wil zetten en nog 

wat kan doen aan een fossiel 
spijkerjasje… 

Zo trekken we sinds een paar 
jaar met elkaar op. Jan z'n vrien-

den zijn mijn vrienden geworden 

en sinds Jan op zichzelf woont 
komen ze nóg vaker eten want, 

zo zegt een van hen, de ge-
dachte dat jij alleen aan die eet-

tafel zit vind ik onverdraaglijk! 
Ja, ja. 
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Wanneer ik vertel dat ik naar een 
concert van hen ben geweest 

hoor ik nog vaak: "Oh, naar die 
takkenherrie." Als ik dan vraag of 

ze zich nog kunnen herinneren 

hoe ze de muziek van hun ou-
ders noemden toen ze zelf zo 

rond de twintig waren, beginnen 
ze te lachen. Takkenherrie, ja. 

En dan vertel ik ze van dat volkje 
dat, zodra ik binnenkom in een 

kroeg waar ze zullen optreden, 

me omhelst en roept: "Wat leuk 
dat je er bent!" Vervolgens wordt 

er bier gehaald voor moeders en 
ik zie de meest aanbiddelijkste 

meisjes een beetje jaloers kijken 

als Anne in de pauze roept: 
"Sjekkie tollen, Greet?" wat vrij 

vertaald betekend: zal ik een 
shagje voor je draaien, dan gaan 

we buiten lekker samen roken. Ik 
zie hoe deze langharige Vikingen 

met elkaar omgaan en noem ze 

de nieuwe hippies. Ze bruisen 
van leven en vertellen me graag 

over hun dromen, paddo's, hun 
muziek en over hun liefdes of 

over het ontbreken daarvan. Ze 

vragen aan mij wat ik in die God 
van mij zie en laatst zei een van 

hen: "Ik noem mezelf geen athe-
ïst meer, ik ben een agnost ge-

worden." Zij leven in het hier en 

nu en ik moet dat nog leren. Zij 
accepteren anderen zoals ze zijn, 

onvoorwaardelijk, en daar kun-
nen we allemaal en vooral wij 

volwassenen, nog heel veel van 
leren! Zij zijn mijn juwelen, mijn 

kostbaarste goed en van een 

schoonheid die bijna niet van 
deze wereld is. En dat ik hun 

vriendin mag zijn, daar word ik 
heel, heel stil van.  

  

 

Greet 
 

 

 

 

Enige tijd geleden is dit artikel 

gepubliceerd op de website van 

de Oud-Katholieke Kerk 

  



 

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. 
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Onze jarigen 

 

 20 juni 
 25 juni 

 

 7 juli 
 20 juli 
 22 juli   

 27 juli 
 30 juli 
 30 juli 
 30 juli 

 

 6 aug. 
 10 aug. 

 11 aug. 
 15 aug. 
 20 aug. 
 25 aug. 
 30 aug. 

 

 6 sep 
 10 sep 

 25 sep 
 29 sep 

 

 11 okt 
 14 okt 
 14 okt 
 19 okt 
 21 okt 
 21 okt 
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 23 okt 
 

 4 nov 
 

 7 dec 
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