Het Kerstdiner op 21 december 2018 in de Parasol
De coördinatoren en vrijwilligers hadden voor een feestelijke aankleding
gezorgd en er waren drie tafels feestelijk gedekt voor het diner.
De kerstlichtjes en kaarsen brandden en de gasten namen plaats aan tafel
en spraken geanimeerd met elkaar. De sfeer was meteen goed.
De twee koks, Kees en Leen,
waren druk bezig met de
bereiding van de maaltijd en
de twee “obers”, Mark en
Matthijs schonken voor de
gasten wat te drinken in.
Er werd ons door Kees een
driegangen diner beloofd en voorafgaande aan iedere
gang kondigde hij aan wat er geserveerd zou worden.
Eerst kwam de soep, deze was werkelijk verrukkelijk!
Na de eerste gang hield mevrouw An Verhage een toespraak, waarin
zij haar persoonlijke Kerstgedachten met ons deelde. Daarna kondigde
Kees de tweede gang aan, twee soorten vlees met twee soorten saus,
groenten, salade en gefrituurde aardappelen. Helaas sloegen door het
intensieve gebruik tot tweemaal toe de stoppen van het elektra in de
keuken door, dus moesten we even wachten tot alles tegelijk opgediend
kon worden. Dat lukte uitstekend en we hebben gesmuld van al die
lekkere gerechten.
Tussen de tweede en de
derde gang mocht ik als
bestuurslid een korte
toespraak houden.
Ik had gekozen voor een
gedicht van Annie M.G. Schmidt over Het Verwaande Lichtje.
Een gewoon kerstlichtje dat een grote ster wilde zijn, opsteeg
en uiteindelijk viel. De mensen zagen die vallende ster en
deden een wens. Ze wensten allemaal de Vrede waarin ze
geloofden. Het kerstlichtje viel in de sneeuw en het doofde.
Toen was het tijd voor
het dessert. Alweer zo’n
heerlijke verwennerij met ijs, vruchten, saus en slagroom.
De koks en het bedienende personeel werden hartelijk bedankt met
een warm applaus. Voor de gasten die nog bleven nagenieten was
er koffie of thee met chocolade koekjes.
Het was een geslaagd kerstdiner, niet alleen voor de gasten, maar
ook voor de koks, de “obers”, en vooral voor de coördinatoren, Tom
en Gerda. Zij hebben op voortreffelijke wijze alles samengebracht
om er een smaakvol en gezellig samenzijn van te maken.
Ermelo, december 2018.
Joke Hendriksen-van den Berg

