
Evenwicht  

Een zonnige voorjaarsochtend in 2030. Mevrouw Pietersen zwaait naar een jongen van een straat 

verder op. De buurjongen stopt en stapt van zijn fiets en loopt naar haar toe.  

Hij gaat naast haar zitten op het bankje voor haar huis. “Mag ik u wat vragen?  

“Natuurlijk” zegt mevrouw Pietersen.  

“Hoe komt het dat bij u wel regelmatig bezoek is en bij mijn opa minder? Ik vind het zelf ook moeilijk. Hij 

klaagt vaak en mijn verhalen interesseren hem niet echt. Bij u is dat anders.”  

Mevrouw Pietersen geeft hem een kop thee en antwoord: “Wat ontzettend jammer voor je opa en ook 

voor jou. Ik heb geleerd dat het gaat om evenwicht in het leven. Aandacht voor jezelf en aandacht voor 

de ander. Ik ben opgegroeid met de opdracht om er te zijn voor de ander, dat dit de opdracht van God 

was. Later kwam ik in een kerk, waarin ik mezelf mocht zijn. Vanuit het helemaal jezelf mogen zijn, 

ontdekte ik dat ik er veel makkelijker voor een ander kon zijn. In mijn jeugd werd er nog wel heel vroom 

gepraat. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Mensen zijn 

eerlijker tegen over elkaar. Dat hebben we ook moeten leren. 

Het heeft mij heel veel geholpen om de dingen meteen te 

zeggen, die ik ingewikkeld vind en niet te wachten tot het 

mezelf te zwaar wordt. Waar ik ook veel aangehad heb is dat 

ik in mijn leven en in mijn kerk heel veel verschillende mensen 

tegen ben gekomen. Ook mensen waar ik eerst niets van 

moest weten. Je kunt op heel veel verschillende manieren 

goed leven. Maar ik ben al weer lang genoeg aan het woord. 

Wat is jouw spannendste les van vandaag”  

De jongen zegt “Iets over een oorlog van ongeveer 10 jaar 

geleden. Ik hou niet zo van oorlog”  

Mevrouw Pietersen “Ja daar zou niemand van moeten houden, maar het komt soms wel heel erg 

dichtbij. Weet je dat de mevrouw die op nummer 33 woont met haar dochters gevlucht is uit de oorlog 

van toen”  

“Nee dat wist ik helemaal niet, dat is mij nooit verteld. We hebben het thuis daar nooit over. Weet u, wij 

zijn nog steeds niet van het gas af en daar krijgen we nu allemaal brieven over. Mijn vader is alleen maar 

boos”  

“Kennen jullie mensen, die jullie daarbij kunnen helpen? “ reageert Mevrouw Pietersen “als je wil , geef 

ik je het adres van Mohammed, die is lid van mijn kerk en die weet misschien wel wat kan helpen. Je 

kunt gewoon bij hem aanbellen”. 

 

 

Een droom opgepikt door de Verdenkers, zie https://www.pknhilversum.nl/dromen-over-kerk-2030 

 


