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Beste lezer,
Het kerkseizoen is weer geopend. Dat is zeker te merken in mijn agenda. Deze maand
staan er veertien optredens in. Een record voor één maand en heel gevarieerd: een
startdienst, preekbeurt, huwelijk, kinderoptreden, vrijwilligers-verwen-avond,
identiteitsdag voor een christelijke school en een feesttent-gebeuren. Jammer dat het
in oktober en december zoveel rustiger is.
Truc?
Is dit een truc of we wel goed opletten, mailt ene Koos n.a.v. een optreden in de
Randstad. Inderdaad. Eindelijk na zeker 500 uitgedeelde vispassen reageert iemand
op het foutje op de vispas. Er mist namelijk ergens een nul. Voortaan deel ik de vispas
eerder uit zodat het publiek de kans krijgt om meteen te ontdekken waar die 0 had
moeten staan. Degene die het het eerst heeft ontdekt, krijgt mijn cd 'Wie ben jij' ter
waarde van 15 euro gratis.
Goedkoopste
Hoe kom je aan zo'n volle agenda? Hoe kennen mensen jou? Onlangs vertelde een
voorganger in een volle kerkzaal hoe ze aan mij waren gekomen. Ik was namelijk de
goedkoopste christelijke cabaretier van Nederland. Het is een scene uit een van mijn
shows: ,,Je hebt er ook maar drie: Eén zingt op hele noten en bij hem valt weinig bij
te lachen, de ander is heel goed maar niet te betalen en ik ben het goedkoopst. En dan
ben je in Nederland al gauw de meest gevraagde christelijke cabaretier.”
Hoe duur?
En is dat een grap of ben je ook echt de goedkoopste? Het is denk ik ook nog waar
zonder de tarieven van al mijn collega's te weten. Ik heb een vast tarief, maar voor
kleine gemeenten en organisaties met weinig budget heb ik een kortingsregeling. Het
mooie is: iedereen mag zelf de korting bepalen van 60, 100 of 125 euro.
Waard
Terwijl ik mijn spullen aan het opruimen ben, komt één van de geldtellers van de
collecte naar me toe. ,,Je bent je geld meer dan waard.” ??? ,,We hadden tegen de
mensen gezegd dat ze minimaal 2 euro moesten geven en als ze het meer waard
vonden, mochten ze natuurlijk meer geven. We hebben meer dan het dubbele
opgebracht.”
Mopje wordt waar
Soms wordt een mopje waar. In een van mijn shows vraag ik mensen wat ze wel
willen maar niet durven. Een jongeman in de PKN-gemeente durft alles, zegt hij. Als
ik hem later vraag n.a.v. een item over gebedsgenezing of hij voor zieke mensen durft
te bidden schudt hij zijn hoofd. Na afloop hoor ik dat die ochtenddienst een vrouw

heeft verteld dat ze de week ervoor volledig is genezen van borstkanker nadat ze bij
een bijeenkomst van Jan Zijlstra is geweest. Twee weken eerder werd er in de
gemeente nog voor haar gebeden omdat ze uitzaaiingen had en de vooruitzichten niet
best waren. ,,Dit komt wel heel dicht bij.”
Vergelijken
Wie is Ruurd Walinga? De meeste mensen hebben nog nooit van me gehoord. Dus
wat doen mensen dan vaak: vergelijken. ,,Goh u heeft net zo'n mooie, rauwe stem als
Stef Bos.” ,,Uw stem heeft veel van Herman van Veen en u lijkt ook nog een beetje
op hem.”
Stel je voor dat jij de Baas was, wat dan?
Het duurt nog een half jaar, maar de verkiezingen kondigen zich nu al aan. Hoewel ik
het meest in kerken optreed, heb ik ook geregeld optredens in andere kringen. Voor
verkiezingen word ik zo nu en dan gevraagd door christelijke politieke partijen. Mijn
nieuwe show Als Ik de BAAS was (dat is toch wat politici willen), past daar goed bij.
Preekvergunning?
Nee, ik heb geen preekconsent ofwel een preekvergunning om in een PKN-gemeente
voor te gaan. Toch sta ik geregeld op de kansel van protestantse gemeenten om een
zieke dominee te vervangen of een Friese preek te houden. Elke gemeente mag zelf
bepalen of ze dat toestaat.
Kerst
De zomer moest nog beginnen en het eerste kerstoptreden was al geboekt, door het
Leger des Heils in Dordrecht. Ik heb inmiddels drie shows die geschikt zijn voor
kerst en de periode daaraan voorafgaand: Op zoek naar mezelf en het kerstkindje, Is
Jezus aan wiegendood gestorven? En Ik zou maar thuis blijven. Desgewenst kan het
met liturgie.
Filmpje
Van steeds meer shows is inmiddels een fragment te vinden op internet. Bijgaand een
link naar mijn kindershow Ik timmer erop los.
https://www.youtube.com/watch?a=&feature=youtu.be&v=1MCOjokcZHs&app=des
ktop
Verlies
In november wordt in de kerken stilgestaan bij hen die het afgelopen jaar zijn
overleden. Over het verlies van een dierbare heb ik een nummer geschreven met als
titel Fotolijstje. Dit is te beluisteren via Soundcloud: https://t.co/Ws1GK0c59u
Er is ook een Friese versie: Fotolistke: https://soundcloud.com/ruurdwalinga/fotolistke-ruurd-walinga Rondom dit lied is een speciale dienst mogelijk!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, doe even een retourmail en geef dat aan, dan haal ik
je mailadres uit de lijst.

