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Het Laatste Avondmaal 

Het loopt tegen het einde van het jaar 2017. Was het een goed jaar? Hier past een 

volmondig ja. Zowel zakelijk als privé. Wat zal het komende jaar ons maar vooral mij, van 

de Cerck, brengen? Morgenavond neemt kok Emiel definitief afscheid door nog één keer 

alles uit de kast te halen en een volle Cerck te laten genieten van zijn laatste avondmaal. 

Waar kennen we dat ook alweer van? Het Laatste Avondmaal, zo’n kleine tweeduizend 

jaar geleden werd deze braspartij voor het laatst gehouden en wel op de berg Sion te 

Jeruzalem. Wat er daarna wel niet allemaal geschiedde weten we alles van. Dat werd 

geen jolige boel. Hier ondervinden we nog steeds de gevolgen van.  Laten we hopen dat 

het na dit Laatste Avondmaal beter afloopt. Al zijn er gelovigen onder ons die zeggen dat 

het allemaal zo heeft moet gaan om en nabij het jaar 30. Dat dit alles voorbestemd was. Ik 

kan u vertellen dat ons laatste avondmaal in het geheel niet voorbestemd was en is. Het 

afscheid van Emiel komt mij niet goed uit. Ik kan rustig zeggen,’ slecht uit.’ Tweeduizend 

achttien zal anders gaan dan de jaren hiervoor. Gelukkig heeft Jenny zich aangediend en 

met haar zal ik 2018 tot een nieuw maar iets ander succes brengen. Ede Staal staat 

tegenwoordig ook op Spotify en af en toe klinkt, ‘t het nog nooit zo donker west ‘ door de 

luidsprekers. Voor het zover is hebben we eerst vanavond nog het Finse duo Ants in the 

Pants in de Cerck met een heus Iers kerstconcert. Dan beginnen we volgende week 

donderdag om 20.00 uur met de Top 2000 quiz waarna de laatste drie dagen van het jaar 

de Cerck open zal zijn van 14.00 uur tot 02.00 uur als Top 2000 café. Ja u leest het goed 

ook oudejaarsavond kan men in de Cerck terecht om een einde te breien aan 2017 en om 

2018 op gepaste wijze te laten aanvangen. Dit met oliebollen en champagne en andere 

lekkernijen. Voor deze oudejaarsavond moet u wel reserveren. Normaal gesproken zou dit 

het laatste vrijdagmenu van het jaar zijn maar omdat we er volgende week toch zijn doen 

we het dan gewoon nog een keer.  

Dan is het nog één keer wij, van de Cerck en wij, van de Cerck, wensen u allen fijne 

kerstdagen.  

Vanavond om 21.30 uur kerstconcert met  Ants in the Pants. Het Finse duo dat de Ierse 

muziek zo voortreffelijk kan vertolken. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


