
De kerk met een keuken 

 

In de kamer met de ramen naar de straatkant staat een grote tafel met 16 stoelen er om heen. 

Meerdere stoelen zijn bezet. Het gezelschap bestaat uit zeer verschillende mensen. Twee studenten, die 

hun tassen in de hoek hebben gezet, een jonge moeder met een baby op schoot, een echtpaar met 

beginnend grijs haar, een man alleen in pak, Nathalia die gevlucht is en gebrekkig NL spreekt,  een 

vrouw die wat te grote kleren aan heeft en drie oudere mannen, waarvan de één al wat doof is. Zijn 

buurvrouw met de rollator achter haar moet redelijk hard tegen hem praten als zij wat tegen hem zegt. 

In de keuken zijn twee mensen bezig soep te maken en er staat ook nog wat anders op het vuur. Eén 

van de gasten, de man in pak, staat op en gaat borden en bestek ronddelen.  

De deur van de kamer gaat open en een oudere man komt binnen. Hij kijkt rond en vraagt of hij hier 

goed is. Thea, die in de keuken met de soep bezig was, komt naar hem toe en zegt  

“Natuurlijk, meneer Hendriksen, dit is de groep waar ik het over had, toen ik bij u op bezoek kwam, fijn 

dat u er bent”  

Meneer Hendriksen gaat naast de jonge moeder met de 

baby zitten. De baby lacht naar de man. Bij de man schieten 

de tranen in de ogen.  

Hij vertelt aan haar “Mijn vrouw is nu een jaar geleden 

overleden en ik durfde niet meer echt naar buiten. We zijn 

altijd samen geweest. Ik haalde vaak kant en klaar 

maaltijden en at alleen. Mijn kinderen komen echt wel 

langs, eens in de maand, maar verder zie ik weinig anderen”  

De jonge vrouw reageert “Wat fijn dat u nu hier bent, wij 

eten elke week samen, deel van ons is alleen en deel is 

samen met iemand. Ik vind het fijn, want mijn man is veel in 

het buitenland. Hoe bent u bij ons terecht gekomen”  

De oude man zegt “Thea stond een keer op de stoep, met een bloemetje en een waardebon voor een 

gratis maaltijd hier. Ik was eerst wat huiverig, want het was van de kerk, maar Thea beloofde dat het 

hier niet ging om zieltjes winnen. Nu ben ik hier om het te proberen. Ik had eerlijk gezegd alleen maar 

ouderen verwacht, maar dat is helemaal niet zo”.  

Thea komt de kamer weer binnen met een grote pan soep. “Zullen we beginnen. Dit keer soep van 

Pieter en Sander. Het ruikt ontzettend lekker”. 

 

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

  


