"Een vol gevreten dominee"
Laat ik ter toelichting hier even een mail afdrukken die ik gisteravond-pak um beet Stanzi- verstuurde aan
de vol gevreten dominee van een fundamentalistisch christelijke evangelische denominatie:

Geachte Heer van Amerom,

Min of meer geregeld kwam mijn oudste dochter Misja in Uw gemeente en nam deel aan één van de
kringen.
Haar drie kinderen zijn in de Salvatorkerk tijdens een dienst opgedragen. Enkele keren ben ik wel eens
met mijn echtgenote in Uw gemeente geweest. Het aanstel lerige gedrag van de pathetische en zoals uit
mijn ervaring bleek volkomen onbe trouwbare potsenmaker Ruurd Walinga die prominent aanwezig was
benam ons de lust om vaker te komen.
Een jaar of twee geleden verliet de echtgenoot van Misja onverwachts de echte lijke woning -een situatie
wellicht normaal in kringen rond de Salvator- en weiger de bij te dragen in de dagelijkse kosten van
onderhoud.
Zij had dus geen cent om eten te kunnen kopen voor haar drie kinderen. Deze situ atie heeft een paar
maanden (!) geduurd voor zij een bijstandsuitkering kreeg.
Gedurende de maanden waarin zij geen geld had gaven buren, die beslist geen christenen zijn, haar te
eten en zo nu en dan wat geld.
Bovendien verleenden zij een luisterend oor voor haar problemen. Denk niet dat deze mensen ruim in het
geld zitten als arbeiders maar zij beantwoordden een schrijnende situatie waarin Uw gemeente op
achteloze wijze al of niet opzettelijk heeft gefaald.
Van de kring van Uw gemeente waar Misja deel uit maakte heeft zij tot op heden niets vernomen.
Komt U alstublieft niet aan dat het de rechtvaardige wil des Heren is die het al bestiert en armoede zo goed
is voor de mens om dichter bij de Heere der Heer scharen te komen want in goedkope verhaaltjes heb ik
geen zin en ken ik langza merhand wel uit piëtistische evangelische en pinksterkringen.
Ik vind het negeren van een kerkgangster in moeilijkheden een merkwaardige gang van zaken voor een
evangelische gemeente die zich beroept op het daad werkelijk betonen van naasteliefde.
Mijn vrouw en ik verkeeerden in het buitenland toen Misja in ernstige problemen kwam en konden niets
doen, bovendien waren wij niet op de hoogte.
Alhoewel ik geen antwoord uit Uw kringen verder verwacht ,wil ik mijn afschuw laten blijken van de
gemeente van de Salvatorkerk. Wij zullen er nooit meer komen.

met een groet

Fred van der Wal

Ik geniet als ik de gelovige medemens op masochistische wijze zie lijden als hij/ zij zich zelve in een
zichzelf aangeprate geestelijke spagaat genotvol aan het ei gen kruis der vertwijfling spijkert en wil daar
graag op elk denkbare wijze aan mee helpen, maar de situatie zoals hierboven beschreven is
hemeltergend.

Nee, nooit echt spijt van gekregen om aan de bel te trekken. Ik wil met liefde an dermans kruis in mijn nek
dragen, als hij/zij eerst onder de douche is geweest en de schaamdelen heeft geparfumeerd.
Ik wil alleen geen natte perzik in mijn ongeschoren artiesten nek voelen globbe ren want dan hou je dee
boel niet in evenwicht en de dame moet bloody hell ook niet menstrueren of een geschoren poes hebben.
Zo’n dot in je nek voelt pas lek ker!

Pijn is fijn als het in een eroties kader staat en met leer meer sfeer. Goed gedo seerd en langs lijnen van
geleidelijkheid doch met mate.
Daarom koop ik als fervente sadomasochist met kerstmis nooit een spar maar al tijd een pijnboom.
Ik ben wèl een klokkeluider van het type Bim Bam Beieren de koster lust geen eierene, wat lust ie dan,
spek in de pan.

Het evangelische christendom van die E.O. aanhangers houdt de vooruitgang te gen dat weten we toch al
sinds jaren.
Een lid van een pinkstergemeente te H. wilde fotos van mij zien in lingerie, hij dorstte naar mijn geslacht,
daar heb ik in principe geen enkel bezwaar tegen als kind van The Silver Sixties, maar hij durfde het
uiteindelijk voor zijn geloof, zijn wijf en meneer de dominee toch niet aan.

Het zijn gotverdomme toch ook net de middeleeuwen waar je mee te maken hebt in die pinkstergemeentes
en evangelische sektes. Als ik die slappe, leeg gelopen tieten van die kaatje-kippekut-de-domineesvrouw I.
de H. zie, mijn ex-klasgenote van 1960-1965, terwijl het vroeger echte volle vleespompoenen waren,
dubbel D dikkerds, die de beha uit kabbelden met lust, dan lusten de honden er nu geen brood meer van,
zelfs niet als je haar vanaf de eerste etage naar beneden zou gooi en als voer voor de honden zoals de
Oud Testamentische afgoden dienares Jezebel over kwam …het is allemaal de beste anti reklame tegen
het christendom die I de H.!
Mijn zegen heeft ze! God zegen de greep!

Ik ken een voorganger (P.d.V.) van een pinkstersekte die tot half tien des och tends op zijn nest ligt te rotten
en zijn volgelingen, die halve zolen, zijn niet veel beter, een enkele uitzondering daar gelaten zoals de
door mij zeer gewaardeerde, begaafde musicus J.B. te H. en zijn echtgenote P. met haar vriendelijke kop!
Jammer dat de waardering slechts van één kant komt, maar we kunnen niet alles hebben en tegenslagen
en teleurstellingen sterken de mens.

En dan wil ik het tot slot ook nog even over mijn eens zo spannende griffermeer de ex- minnares E. D.

hebben want hoe griffermeerder, hoe geiler, daar ben ik ook nog niet helemaal klaar mee gekomen!
Ze blijkt nu als opoe herfst lid van de Worl Servants, die Meppeler plattelands vrouwenvereniging voor
gemankeerden in gelovig maandverband en draagt als zij naar haar christelijke lagere school gaat een
eigele zeiljopper en een gigan tische klep pet tegen het zonlicht dat elke onwaarachtigheid ontmaskert!
Gotsalmetruttenbollen nog an toe! Wat een muts!
In heur schoolvakanties gaat ze per businessclass aeroplane wel een week lang nikkertjes helpen in Afrika
of maakt een busreis met de Meppelse Gristelijk Griffermeerde Reis vereniging naar de Oekraïne om
zichzelf na afloop heel wat beter te voelen dan de daar aanwezige armoedzaaiers en hongerlappen om
thuis in de nieuwbouwwoning te genieten van de opgenomen video van de dalles en mero de toestanden
bij die zwartjoekels.
Missonair werk als entertainment. Het is weer eens iets anders dan een piep sjoo.

Uw ogenschijnlijk zo streng gereformeerde geliefde uit de Silver Sixties, zei on langs nog over U
tegen haar vriendin I. de H. …

Ze kan beter haar mond houden met die hemelse HeereJezus nogantoe Mariakoe kiesblik in d’r ogen en
d’r natte, hete onderbroek die nu vol met de witte vloed van Candida yoghurt zit.
Ik herinner het mij nog zo goed; ik hoefde maar naar een niet nader te omschrij ven intieme plek te wijzen in
heur ondernavelse of ze kon binnen vijf minuten haar slipje uitwringen als een natte dweil dankzij al die
afscheideningen en hor monale stromen op oud testamentische wijze. De stoom sloeg letterlijk van haar
hogedruk kookpan af. Het pleit voor de jongedame en mijn verleidings kunsten als kunsstartiest in de dop,
dat wel.

Waar hebben we het over? Het is vruchtb’re grond om met de pikhouweel in te ploegen gebleken, die
griffermeerde genitaliën, zo leert ons de Vaderlandsche Geschiedenis!
Overvloeiende van melk en honig, bloed, zweet en tranen…moge hun l*l (ik kan het woord niet in mijn bek
wringen) verdorren en afvallen als een dwarrelend herfstblad.
De kontkanker aan hun lip kunnen ze krijgen van het reetbeffen… allemaal!
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