Nieuwsbrief najaar 2017
Een kindershow en een nieuw programma voor volwassenen. Dat heeft de
Kerkproeverij, een oecumenisch initiatief om het kerkbezoek in Nederland aan te
moedigen, mij opgeleverd. Op 15 september ga ik op uitnodiging van JOP, de
jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, de basisschooljeugd van
Terneuzen trakteren op een kindershow waarin de jeugd wordt uitgedaagd om een
kerk te bezoeken. In twee PKN-kerken in de stad speel ik de show Ik timmer erop los
aangepast op het thema.
In het weekend van 22 en 23 september staan Westerbork en Kollumerzwaag in mijn
agenda in het kader van de Kerkproeverij. In de nieuwe show ga ik de kerkzalen rond
als ober om te kijken wat het kerkpubliek wil hebben. Op de zondagochtend in
Kollumerzwaag gebeurt dit samen met een gospelkoor, dat op een heel bijzondere
wijze meespeelt in de show. Wie een klassieke kerkdienst verwacht, komt bedrogen
uit. Zeg maar gerust: een verrassingsmenu wordt voorgeschoteld.
Op de avond van 15 september zet ik een ambtsjubileum van een predikant in
Krimpen aan de IJssel extra luister bij met mijn feestprogramma De Doe-het-Zelver.
Een lichtvoetig en humoristisch programma waarin uiteindelijk duidelijk wordt
waarom Jezus de zoon van de timmerman was.
Op zondag 17 september speel ik tweemaal Happen naar de Baas. In de
ochtenddienst in Oosthem (PKN) tijdens een startdienst en waarin ik refereer aan hoe
veel dorpelingen zich inzetten voor medemensen ver weg in Afrika. Aan het eind van
de middag is het feesttentpubliek van Ferwert aan de beurt.
Eerder dit jaar lanceerde ik de Sunday Afternoon Show, een zondagmiddagdienst met
cabaret in kerken, die normaal dicht zijn op zondagmiddag. Na de succesvolle
primeur in Harlingen; er zaten bijna meer mensen in de kerk dan tijdens de reguliere
ochtenddienst, en de nodige publiciteit, is het initiatief nog niet overal
doorgedrongen. Dus als er nog kerken en gemeenten zijn die iets nieuws aandurven!
Ik heb nog wel een gaatje in mijn agenda.
Kortom het nieuwe (kerk)seizoen is weer geopend. Steeds vaker word ik als
voorganger ingeschakeld en gebruik dan een beetje cabaret in mijn preken. Wil je
horen hoe dat gaat, tik dan op de volgende link:
https://soundcloud.com/de-salvator/13-augustus-2017-lessen-van-de-mus-ruurdwalinga?in=de-salvator/sets/preken-1
In deze opname is een bewoner te horen van een instelling van jongeren met nietaangeboren hersenletsel of een chronisch neurologische aandoening. Hij leest Psalm
84 voor. In het wooncentrum waar hij leeft, leid ik sinds enkele maanden een
bijbelkring. Die is voortgevloeid uit mijn vier optredens in aanloop naar The Passion
in Leeuwarden.

