Afhaalmenu
vrijdag 15 november 2019

Stamppot Boerenkool met spek en worst + toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Kerk
Het was in februari volgens mij dat iemand mij vroeg of ik een keer zou willen preken in de kerk
aan de Weijerdstraat. ‘Tuurlijk’, zei ik, ‘wanneer?’ Dat zou dan moeten op zondag 17 november.
‘Oh, dan heb ik nog tijd genoeg om wat te bedenken’, dacht ik. Nou dat bedenken is wel gelukt
maar om het ook nog te vertellen dat is voor mij andere koek. Daar komt bij dat 17 november nu
zondag al is. Nog twee nachtjes slapen. Sta je daar straks voor een kerk vol kerkgangers met
de mond vol tanden. Ik heb al heel vaak geoefend maar het gaat nog niet best. Ik raak steeds in
de war. Dat zijn kerkgangers niet gewend van een dominee. Rustig blijven. Wellicht komen er
maar een paar kerkgangers op af. Dan valt het misschien nog wel mee. Die slepen mij wel naar
het einde toe. Waar ga ik het over hebben zult u zich dan afvragen. Nou daar kan ik niets over
zeggen op dit moment. Uiterste discretie is geboden. Gelukkig is er ook geregeld een muziekje
tussendoor te horen. Dan kan ik even uitblazen en weer opladen. Dit kan wel eens op een grote
teleurstelling uitlopen. Voor mij maar vooral voor de kerkgangers. Het duurt ongeveer een uur
en dat kan wel eens een heel lang uur worden. We zullen het meemaken. Althans ik en de
kerkgangers. Mocht u nu denken van dat wil ik wel eens meemaken dan wordt u om 15.00 uur
verwacht in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Midden-Drenthe aan de
Weijerdstraat in Beilen. Wel op tijd er zijn want als ik ook nog eens geïnterrumpeerd word dan
zijn de rapen helemaal gaar. Graag heb
ik dat u voor mij bid.
Als je dan zo’n voorstelling van Debby Petter meemaakt dan vind ik het onvoorstelbaar knap
dat zo iemand het wel presteert om een uur lang op gepassioneerde wijze haar verhaal te doen.
Zonder enige hapering.
De voorstelling op 19 december van Debby Petter is uitverkocht evenals de Top 2000 pubquiz
op zondag 29 dec. en maandag 30 dec.
Oh ja, na de kerkdienst is er nog een muzikaal samen zijn in de Cerck met het duo
Lenny & Junior vanaf een uur of vier.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

