Spetterend eten voor de kerstnachtdienst
Zoals al jaren gebruikelijk en ook nog heel erg leuk, komen we met de jeugd samen voor het enige
echte unieke PKB-kerstdiner.
Deze avond bestond dit keer uit een keuzemenu met één vast ingrediënt. De keuze was unaniem:
gourmetten en chillen en niet op de fiets (als alternatief voor het walking dinner).
Voor de vrijwillige koks dus vooral een inkooporder en verder beperkte inspanning. Net als vorig jaar
namelijk - en blijkbaar dus inderdaad succesvol - werden de gourmetstellen en bakplaten voor het stel
ongeregeld en bakvissen weer te voorschijn gehaald. De inkoop van eieren, kip, pannenkoekbeslag,
shoarma (voor de juiste verwijzing), stukjes zalm, hamburgers, stokbrood, groente en waxinelichtjes
zorgden voor de succesfactoren van een heerlijke en gezellige kerstavond. Aansluiten bij je doelgroep
is dan toch ook weer niet zo ingewikkeld.

Klik op de foto voor foto’s van de kerstnachtdienst.
Het Zalencentrum heeft vele functies en daar is zeker ook die van lokaal rook- en petteretablissement
er één van. Trouwens, dat valt best mee. Wat namelijk maar weinigen weten - en wij vorig jaar ook
nog niet - is dat er een luik met een afzuigventilator in de nok van deze ruimte zit.
Wij, als leiding, genoten mee van het lekkers wat onze koks in spé voor zichzelf bereidden en waarvan
ze smulden. Ook zelf bakten we er lustig op los. Het experimentele deel van het koken en spetteren is
hopelijk thuis niet herhaald, want een gemiddelde pan of afzuigkap trekt dat niet. Overigens leek het
ook niet te pruimen. Ach, van je fouten moet je leren.
Er wachtte een aantal nog een goed gesprek met de afwasborstels en schuursponsjes, terwijl de
jeugd werd afgevoerd naar buiten om af te koelen en richting het vaste ingrediënt te vertrekken. Voor
de een het hoofdgerecht en voor de ander het dessert van kerstavond. De Kerstnachtdienst in de
Catharijne.
De jeugd verschanste zich enthousiast al op tijd op de wezenbankjes in afwachting van het
spetterende slot. Natuurlijk vinden ze dat ze daar zelf ook een bijdrage aan mogen of moeten leveren.
Ze verspreidden het gevleugelde Woord al voor, soms tijdens en vooral na de dienst breed uit met een
behoorlijk groot bereik.
De jeugd blijft op zijn eigen manier en met een grote groep zo iedere activiteit en ieder jaar present en
laat van zich horen en erbij horen.
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