Genieten van het Kerstdiner

Ook kerst 2018 stond het gourmetten op Kerstavond met de jeugd weer
op de agenda. Het zalencentrum was de plek waar het ging gebeuren.
Dit keer was de groep deelnemers niet zo groot maar dat mocht de
pret niet drukken. Om de toch wat grote zaal kleiner te maken was het
idee opgevat om een partytent in het zalencentrum te zetten en zoals
je kunt zien op bijgevoegde foto, was dit een lumineus idee en gaf dit
een leuke sfeer aan het kerstdiner.
Nadat alles ’s middags in gereedheid was gebracht, werden aan het begin
van de avond vlees, vis en groenten gesneden en verdeeld over de
tafel. Om 19.00 uur kwam de jeugd, geheel in feestkleding, voorzien
van strik, in een heuse feestjurk of iets anders feestelijks.
Er werd flink gekokkereld en gezellig gekletst. Dit jaar waren de hamburgers
als eerste op maar ook het andere vlees en vis was vrijwel op
aan het einde van de maaltijd. De 2 ons groente per persoon is deze
avond niet bereikt.
Na het eten werd geruime tijd het spel 30 seconds gespeeld en ook het
altijd leuke krantje-mep is nog gespeeld in diverse varianten. Ondertussen
werden de restanten van de maaltijd ook op geruimd met wat
hulp van buitenaf.
Om 21:50 zijn we richting de kerk gelopen voor de kerstnachtdienst
waar we traditiegetrouw plaats hebben genomen op het wezenbankje
boven de toiletten. Vanaf deze plaats heb je een mooi overzicht op het
middenschip en wist iedereen, ondanks het feit dat het harde banken
zijn zonder rugleuning, een relaxte pose aan te meten zodat de lange
zit gemakkelijk werd overbrugt.
Even over 0:00 was de dienst ten einde en op dat moment werden een
aantal vliegtuigen de kerk in gestuurd die daarvoor zorgvuldig waren
gevouwen en voorzien van een kerstboodschap door alle aanwezige
kinderen.
We kijken terug op een gezellige avond en hopen dit volgend jaar
weer met de jeugd te kunnen herhalen in deze of een andere leuke
vorm.
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