“Onshuisonsthuis” 18 november 2005
Thema-avond “Wat een verbeelding”
Vol verwachting betrad ik op vrijdagavond 18 november de
Vestingkerk. Buiten waaide en regende het, binnen was de kerk
sfeervol ingericht en klonk muziek van hobo, dwarsfluit en
piano door “Trio Estérel”. “Wat een verbeelding” was het thema
dat op de uitnodiging van Onshuisonsthuis was vermeld. Een
ieder was verzocht zelf eten mee te brengen en zo stonden
twee lange tafels al snel vol met de heerlijkste creaties uit eigen
keuken. Ik heb de meest uiteenlopende dingen geproefd,
allemaal even lekker, en de sfeer was als vanouds warm en
vrolijk en de gesprekken al snel persoonlijk.
Na het gezamenlijk eten begon het inhoudelijk deel van de avond met een indrukwekkende door Rene
Schreurs en Alex Verwater gemaakte videopresentatie op muziek van “What if God was one of us”
van de Amerikaanse singer-songwriter Joan Osborne:
“If you were faced with him in all His glory,
what would you ask if you had just one question”
De bedoeling was om hierdoor
geïnspireerd met een toevallig
samengesteld groepje van vier een
schilderij te maken. Gelukkig werden wij
hierin deskundig begeleid door schilderes
Christina Vaudo, een collega en
Jacqueline Bloeme. Hoewel aanvankelijk
met enige reserve raakte ik steeds
enthousiaster nadat we met ons groepje
een thema hadden gevonden en een
begin met schilderen maakten.
Geïnspireerd door “One of Us” hebben we
ons schilderij kortweg “Wij”genoemd. In
de loop van de avond werd de
Vestingkerk steeds kleurrijker met maar
liefst dertien mooie schilderijen en steeds
enthousiastere “schilders”. Op de foto’s op
de website van Onshuisonsthuis is dit goed te zien: een aanrader om even naar toe te surfen!
www.onshuisonsthuis.nl

Rond 22.30 uur werd de avond afgesloten met een afrondende bespreking en bewondering van alle
werken en het zingen van “De vrede van de hemel en de aarde”. Reeds bij het verlaten van de kerk
wist ik één ding zeker: bij de volgende thema-avond van Ons huisonsthuis ben ik zeker weer van de
partij. Niet alleen vanwege de gezelligheid en warme sfeer maar vooral door de mogelijkheid nieuwe
aspecten van jezelf en je geloof te ontdekken.
Joyce, Jacqueline, Ellen, Coby, Jeroen en Leona en al die anderen die hun steentje aan deze avond
hebben bijgedragen: Bedankt, het was fijn!
Jurgen Vermeulen

Bedankt!
Wij willen de twee kosters de heren IJ. J. Boon en W.A.
Weeber van harte bedanken voor de hulp die u beiden
ons gegeven hebt tijdens de thema-avonden van
Onshuisonsthuis. Mede dankzij u zijn deze avonden zo
fijn verlopen. Nooit is u iets teveel, altijd staat u paraat.
Ook worden wij altijd heel goed voorzien van
koffie,thee en koek. Het is echt gezellig bij u in de
keuken. Kortom u bent werkelijk fantastisch voor ons
en we hopen nog vele thema-avonden met u beiden te
kunnen genieten!
De kerngroep van Onshuisonsthuis

