"allo,allo, wie fume daar zo? Het mannetje van de radio?"
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allo,allo,
wie fume daar zo? Het mannetje van de radio?Neen,neen en nogmaals neen, dochter;ik heb het bericht op
…l@hotmail.com niet ontvangen en dus werkt die niet.
Hahaha.
Daar valt niet echt om te lachen, want het is zwaar k...t. Kat dus. Vooral als je weet dat een dezer dagen
sportclub Heerenveen tegen Boekarest moet spelen. Heerenveen moet winnen want die Roe menen zijn
allemaal stiekem kommunist. Dat zegt genoeg!
Hoe meer er geweend wordt trouwens hoe beter vooral bij bedrijfsartsen, want dan komt het echt over.
Komt niet alleen overtuigend over maar levert ook nog wat op en daar gaat het om.
Resultaten boeken.
Vrouwen die huilen hebben bij voorbaat het pleit gewonnen. Vraag maar aan Martijn die heeft verstand van
wenende vrouwen vanwege zijn verleden in de horeca. Al die teven liggen na zestig alcoholische
versnaperingen te janken op de bar in hun blote tumtummetje!
Wie zegt dat je niet mag roken als gristun? Lazetochlulle! En zegt vader ook niet wel eens g...
dverdeg...dverde....enz.
Okee; het wordt allemaal opgeschreven in een dik boek heb ik atijd begrepen van die godsdienst fanatica
Alice Kneuterdom en het strekt ons niet tot grote eer, maar so what?
Wel; zegt den Bijbel dat zij die met de Geest vervuld zijn niet de naam des Heeren lasteren. Je kunt niet
alles ten alle tijde hebben, zullen we daar op maar zeggen . Heiligen zijn wij geen van allen en wat de H.S.
(Heilige Schrift, geen afkorting van Hollandsch Spoor)zegt dat den ouden mensch regelmatig opspeelt daar
moeten wij het dan maar mee doen.
Of niet soms?
Wie weet het hier weer beter?
Nou dan!
Waarom hebben d emeeste mensen zo de pest aan de kerkgang en alles wat met het christelijke leven te
maken heeft? Omdat de kerk zo saai is en weinig uitdagend.
Omdat gristenen vaak meer interesse hebben in een burgermans fatsoen moraal dan in dingen die
spannend zijn. Omdat het beeld van de Schepper van het heel en al vaak verkocht wordt alsof Hij een boze
schoolmeester is en als mijn tante een lul had gehad was mijn oom geweest.
We kunnen niet zeggen; ik rook en vloek er op los, DUS ik kan geen gristen worden.
Het gristen zijn is geen braafheidskultuur.
We zijn niet volmaakt op 't ogenblik dat we gristen worden. dat zou wel erg gemakkelijk zijn,seg! Een ieder
is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en keuzes ook wat roken en bier drinken betreft. Waar staat in de

Bijbel dat je niet mag roken of drinken? Die zit! En waren de apos telen van die heiligen? Of David?
Salomo? Niets menselijks is ze vreemd, dus laten we de lat om te beginnen eens niet al te hoog leggen,
want er is altijd hoop op verbetering. We moeten de moed niet laten zakken. Boeken van Tim Lahay en Hal
Lindsey zijn uitstekend evangelisatie materiaal omdat het de niet al te vrolijke situuwaatsie in de wereld
goed laat zien.
Een wollen kleed, gelijk een kemelharen jas zoals de Grote Johannes de Doper droeg in den woestijn
bedoel je natuurlijk,he. Ik heb er alle begrip voor. Ik zal ons moeder hier in huis op de begane vloer daar
over informeren en t.z.t terug mailen. Gewoon wassen met een zeer lauw sopje, uitspoelen en laten drogen,
lijkt mij zo. Niet dat ik er verstand van heb maar ik wil ook wel eens even mijn mening uiten.
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dag,

>heb je m'n vorige bericht ontvangen?die heb ik op je andere email-adres gestuurd,ik dacht,probeer ik
deze ook even.vanmorgen moest ik naar m'n bedrijfsarts voor een gesprek.ik was zo gespannen ervan
uitgaande dat ik niet serieus zou worden genomen met mijn klachten,dat ik weer een hysterische huilbui
kreeg die niet meer ophield.het was echt zo'n jong pikkie,die er nauwelijks op reageerde,maar ik hoef in
ieder geval niet meer aan het werk dus het kwam wel overtuigend over.

het vierde deel van de serie boeken over de eindtijd heb ik inmiddels gevonden,dus m. kan gewoon verder
lezen.dat zal er eerst wel even niet meer van komen want de computer neemt natuurlijk de meeste tijd in
beslag,dus ik ben benieuwd.maar ik merk dat hij door het lezen van die boeken veel meer open staat voor
geloofszaken en zijn nieuwsgierigheid is wel een beetje gewekt,had ik niet zo snel verwacht,eerlijk
gezegd.ben benieuwd of hij zich er meer in gaat verdiepen.door het lezen begrijpt íe ook meer hoe een
hoop dingen in elkaar zitten.we hebben er in griekenland wat gesprekken over gehad en soms was het ook
grappig en ontroerend.hij zei bijv.:ik kan toch niet ophouden met vloeken en roken,dus hoe moet dat dan?
dat zijn natuurlijk lastige dingen,maar ik vond het ook wel erg grappig. verder doe ik vandaag weer een
pakket met post op de bus,dus die zullen jullie over een week wel weer krijgen.dan heb ik nog een vraag
voor mama,hoe reinig ik een wollen,heel harig kleed?kan ik dat gewoon wassen of moet dat anders?
groetjes en liefs uit het nog steeds zonnige nazomerse leeuwarden,m.
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