Nieuwsbrief
September 2022
www.waterinwĳn.nl

Er wordt
weer
gelachen in
de kerk
,,Meneer, ik had niet gedacht dat
christelijk cabaret zo leuk kon zijn.” Na
afloop van een avondvullende
cabaretshow (Happen naar de Baas) in
een PKN-gemeente komt een tiener naar
me toe. Hij zegt aangenaam verrast te
zijn. ,,Vooraf had ik er geen hoge pet van
op. Ik hou van cabaret. Kijk er veel naar
op televisie. Dat is vaak scherp. Ik dacht:
dat kan eigenlijk niet in een kerk, maar u

hebt vanavond alles benoemd en het was
van het begin tot het eind aantrekkelijk.”
Ondertussen klopt een zeventigplusser
me op het schouder. ,,Mooi gedaan, jong.”
Aan de bar van het kerkelijk centrum
waar op zaterdagavond om tien uur nog
even na wordt gepraat over de
voorstelling wil iemand weten of ik nog
ver moet rijden en of ik verder het
weekend vrij heb. ,,Nee, morgenvroeg om
half tien ga ik voor in een gewone
kerkdienst”, antwoord ik. ,,Preekt u
ook?”,,Jazeker, in diverse gemeenten.”
,,Heeft u een preekconsent?” ,,Nee, ik heb
geen preekvergunning, maar voor veel
PKN-gemeenten is dat geen probleem.
Zelf ben ik voorganger/pastoraal werker
in een VEG-gemeente”, leg ik uit. ,,Kunt
u ook eens bij ons komen preken?”
,,Zeker, zo gaat het vaak. Kerkgangers
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zijn enthousiast over een
cabaretvoorstelling en zijn benieuwd hoe
ik als voorganger optreed. Dat is vaak
anders dan ze gewend zijn. Ik vind een
kerkdienst leiden ook mooi om te doen,
hoewel een cabaretviering mijn voorkeur
heeft.”

Corona
Nu de coronapandemie achter ons lijkt te
liggen, pakken veel kerken weer uit met
tal van activiteiten. Er wordt van alles
georganiseerd om het verloren
kerkpubliek terug te winnen, de trouwe
aanhang te verrassen en nieuwkomers te
verleiden om over de drempel van de
kerkdeur te komen.

Verhuizing
Afgelopen zomer verruilde ik Friesland
voor Gelderland (Geesteren). Vanuit de
Achterhoek trek ik nu het land in om
mijn cabaretprogramma's aan de man te
brengen. De vraag naar christelijke
cabaret/theaterprogramma's neemt toe
nu de coronamaatregelen voorbij zijn.
Tijdens een cabaretprogramma in de
feesttent van Hoogersmilde (Drenthe)
waren alle stoelen bezet en moesten er
bankjes worden bij gezet om iedereen een
zitplaats te kunnen bieden. De trouwe
kerkgangers constateerden dat er veel
dorpelingen op de cabaretviering waren
afgekomen die normaal niet in de kerk
zaten. Enkele van hen gingen na afloop
met mij in gesprek over soms lastige
thema's, zoals de zin van het lijden.

Vrĳwilligers
bedankavond
Op een bedankavondje voor vrijwilligers
in de kerk kwam na afloop van de
voorstelling 'De Doe-het-Zelver' een man
op me af. ,,Hoe bedenk je dit? We hebben
gelachen en ook nog het evangelie
meegekregen. Geweldig.”
Later die week zie ik dat op de avond zelf
een negatieve recensie is geschreven op
www.christelijkpodium.nl over de show.
Ik vermoed van de jongeman die
slachtoffer was van een grap van mij en
dat niet kon waarderen. Hij had zich
verheugd op een dropsleutel, maar ik zei
dat volgens de 'bijsleutel' het geen
'verdeelsleutel' is en dat ik dat niet kon
maken. Toen ik dat wel deed, hoefde hij
niet meer. Jammer voor hem om
vervolgens de show enorm af te kraken.
Hij ging helemaal los. Niks was er goed
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aan. Och ja, die uitlaatklep mag er ook
zijn.
Overigens: veel gemeenten boeken via dit
boekingsbureau. Rechtstreeks via
cabaret@waterinwijn.nl of
www.waterinwijn.nl is handiger, omdat ik
geen boekingskosten hoef af te dragen.

Nieuwe
kindershow
In september heb ik voor het eerst mijn
nieuwste en tweede kindershow gespeeld:
'Een knuffel graag'. De show is nog in
ontwikkeling. Het mocht maar een uur
duren en ik had materiaal voor anderhalf
uur. Dus dat wordt voor de korte versie
nog schrappen.

Jubileum
De afgelopen periode heb ik veel mooie
optredens gehad op prachtige
(openlucht)locaties. In één geval deed ik
een jubileumviering met Pinksteren in
vijf verschillende outfits. De
avondvullende voorstelling 'Happen
naar de Baas' werd aan het begin van
het nieuwe seizoen gebruikt voor een
25-jarig jubileum van een kerk.
'Plantaardig en Diervriendelijk' staat op
de agenda van een vrouwenavond in
Amersfoort waar mannen overigens ook
welkom zijn. Ik schreef dit n.a.v. de
borstkanker van mijn vrouw
(www.juliamolenaar.nl). Zij verzorgt
overigens ook interactieve lezingen en
workshops op aanvraag.
Mijn herziene versie van 'Op zoek naar
me-zelf' is de startactiviteit van de
jeugd in een PKN-kerk. Dat is op een
zaterdagavond waar ouderen ook
welkom zijn.
Het bijzondere van cabaret is dat het
zowel jong als oud met elkaar verbindt.
Als cabaretier ga je vaak de confrontatie
aan met het publiek. De interactie levert
vaak boeiende verrassingen op. Dat
gebeurt ook in een zondagse eredienst,
waarin het toch vaak meer
eenrichtingsverkeer is.

Meest
gestelde
vragen
Preek je nog in Friesland?
De verhuizing naar Gelderland betekent
dat ik voortaan minder beschikbaar ben
voor preekbeurten in Friesland.
Preekbeurten in Gelderland en
Overijssel liggen meer voor de hand.
Voor een cabaretviering is een reis mij
niet snel te lang.
Geldt de kortingsregeling nog?
Jazeker. Voor kleine gemeenten en
gemeenten en organisaties met weinig
budget is er een kortingsregeling tot
125 euro. Voor evangelisatie-activiteiten
geldt een speciaal tarief.
Kan ik ook een show op YouTube
bekijken?
Op de pagina kerkdienstgemist van
PKN Smilde is de avondvullende show
'Happen naar de Baas' nog tot en met 24
september te zien. Dat kan via deze
link: https://pkn-smilde.nl/live/
terugkijken
Via YouTube zijn meer filmpjes te zien:
https://www.youtube.com/
watch?v=CotrxMleC-g
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Waar vind ik het liedje 'Fotolijstje'?
Het is binnenkort weer
eeuwigheidszondag, waarop de
overledenen van afgelopen jaar worden
herdacht. In enkele cabaretprogramma's
gaat het over lijden en komt het lied
'Fotolijstje' voor, dat vaak raakt aan
gemis van dierbaren. Er is ook een
Friese versie: 'Fotolistke'.
https://soundcloud.com/ruurdwalinga/fotolijstje-cabaretier-ruurdwalinga
https://soundcloud.com/ruurdwalinga/fotolistke-ruurd-walinga

