DE GEEST UIT DE FLES
Eureka! Ken je die momenten, waarop het ineens duidelijk is wat je moet doen,
zeggen of denken? Maar waar komt zo een ingeving nu vandaan? Inspiratie is
even ongrijpbaar als onmisbaar. Kun je het afdwingen, opzoeken, of alleen maar
ontvangen? Laat de geest uit de fles!
De Tafel is geïnspireerd op het verhaal van
Pinksteren, dat begint met een teleurgestelde, verlaten groep volgelingen van Jezus. Hun grote held, hun bron van inspiratie
en begeestering is er niet meer. Wat doe je
dan? Moet je het dan ergens in jezelf vinden? Moet je dan zelf het woord nemen?
Dat is spannend, doodeng. En toch, als de
geest gaat waaien, kun je zomaar in vuur
en vlam komen te staan. Van een geïnspireerd mens een inspirerend mens worden.
In deze Tafel nemen we de proef op de som.
Een lied dat zich ontwikkelt gedurende de
avond vormt een rode draad. Het begint
met noten, een melodie, geneurie en dan

ook het begin van een tekst. Gasten schrijven aan tafel samen een couplet dat gaat
over wat hen ten diepste bezielt. Met enige
aanpassingen in de teksten kan deze Tafel
op elk moment gebruikt worden.
Enkele ingrediënten
Een leuke stemoefening
Een spannende gespreksvraag
Een Lied in wording. Het fluistert in je
oor...

Je gebruikt de handleiding voor dit programma in combinatie met de
Algemene Handleiding van de Tafel
De handleidingen van de Tafel van Hoop hebben een vaste structuur:
1. Elk programmaonderdeel begint met een instructie, een uitleg van wat je gaat
		 doen.
2.
		
		

Bij sommige onderdelen vind je extra uitleg, om meer inzicht te bieden in het
belang van bepaalde keuzes die gemaakt zijn of die je zelf moet maken. Deze
toelichtingen staan in paarse tekstblokken.

3.
		
		
		
		

Bij de meeste onderdelen wordt ten slotte een suggestie gedaan voor ‘gesproken
tekst’. Je kunt deze tekst letterlijk uitspreken. Je kunt de strekking ook in je eigen
woorden uitdrukken, dat komt meestal beter over. In het algemene deel van de
handleiding staat een goede voorlees-tip. De gesproken teksten staan in
spreekwolken. De verhalen die je letterlijk voorleest ook.

Deze handleiding is geschreven in ‘je-vorm’, enkelvoud dus. De voorbereiding en
organisatie doe je hopelijk samen met een groepje betrokkenen. Ook de leiding van
de avond kun je verdelen over twee personen. Verder is er gekozen voor zij in plaats
van hij of hij / zij.
Onderaan deze Handleiding vind je de gespreksvragen in een mooie opmaak. Die
pagina’s kun je los afdrukken, kopiëren op stevig papier en voilà: prachtige kaartjes
voor op tafel. Wil je variëren op de gespreksvragen? Dat kan! Op de laatste pagina
kun je zelf vragen invullen in de PDF.
Voor deze Tafel heb je een muzikant nodig, bij voorkeur iemand die ook kan zingen
en gasten kan meenemen in enkele stemoefeningen. Je kunt de zang en oefeningen
ook uitbesteden aan iemand die daar ervaring mee heeft, zoals iemand uit een koor.
Tip!
Je kunt de schrijver van het lied van deze Tafel ook inschakelen: multi-talent Arjette
Kuipers - Arjette.nl
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Opmerking: Deze tijden zijn richtlijnen. Bekijk je eigen situatie. Plan niet te strak.

Vanaf 18:00 uur - Entree
Jas ophangen, registratie, bijdrage en naam op knijper
Handwassing
18:30 uur - Tekst
18:35 uur - Voorspel lied
18:45 uur - Welkom
18:50 uur - Voorgerecht met gespreksvragen
19:20 uur - Tekst
Breek - Jeroen Zijlstra
19:25 uur - Lied
‘Fluistert’
19:35 uur - Schrijven
Wat bezielt jou?
19:45 uur - Hoofdgerecht
Inspiratie / bezieling delen
20:15 uur - Samen Lied afmaken
Per Tafel een of twee coupletten schrijven bij het lied ‘Fluistert’
20:40 uur - Oefenen
21:00 uur - Nagerecht
21:20 uur - Zingen!
21:30 uur - Afsluiting
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Entree
Kapstok
Gastenlijst
Evt. kassa met wisselgeld
Knijpers
Viltstiften (om op knijpers te schrijven)
Bonbons
Bloemen
Gastenlijst
Handwassing
Enkele kannen met warm water. Evt. thermoskannen achter de hand
Geurende zeep
Mooie schaal of bak om het water in op te vangen
Handdoekjes
Mand voor gebruikte handdoekjes
Evt. emmer om volle schaal in te legen.
Ruimte
Ongebruikt meubilair weg!
Tafels en stoelen
Mooie (witte) tafelkleden
Servies
Bestek
Karaf met water op tafel
Fles wijn op tafel
Waxinelichtjes in houders of kaarsen
Vaasjes, flesjes of glazen voor de bloemen
Evt. karretje voor afwas
Programma / overig
Muzikant - die ook kan zingen
Laptop + printer ter plekke
Papier
Pennen
Gong / bel / klankschaal
Printen
Gastenlijst
Het draaiboek met teksten en uitleg
Programma’s met tijden voor vrijwilligers, kok, etc.
Songtekst van het lied ‘Fluistert’
Invulformulier om couplet te schrijven
Gespreksvragen
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Binnenkomst
Bij binnenkomst heet je je gasten welkom. Zij kunnen hun jas ophangen en zich melden
bij de welkomsttafel, waar je hun naam kunt afvinken en de bijdrage in ontvangst
neemt. Zij schrijven hun naam op een knijper en knijpen die ergens op hun kleding.
Handwassing
Zet een of enkele kannen warm water met geurige zeep klaar bij de ingang, houd
eventueel een thermoskan achter de hand. Op een tafel zet je een mooie schaal om
het water op te vangen en een stapeltje handdoekjes. Onder de tafel staat een mand
voor de handdoekjes en evt. een emmer om de volle schaal in te legen. De handwassing gebeurt ná de registratie, door iemand anders dan de persoon die de praktische
zaken afhandelt. Je maakt oogcontact, giet het warme water royaal over de handen
van je gasten en heet ze kort welkom, meer of minder poëtisch:
“Welkom in deze ruimte. Was van je af, wat je buiten wilt laten”
“De wind heeft je naar binnen geblazen. Er flakkert een vuur in jou, er borrelt een bron
in jou. Welkom op deze plek. Was van je af wat je buiten wilt laten.”

Waarom een handwassing?
Hygiënisch: handen wassen voor het eten.
Drempelmoment: even stil staan bij binnenkomst, anders dan anders.
Mooie symboliek: was je schoon van dat wat je achter wilt laten.
Aandacht: persoonlijk en zintuiglijk, warm, geurend water.
Verwijzing naar Jezus’ voetwassing bij het laatste avondmaal / pesachfeest.

Tekst: Tien dagen zonder - Jonatan Bartling
Voordat je begint met het gedicht hoef je niet veel meer te zeggen dan: “We gaan
beginnen. Willen jullie allemaal gaan zitten?” Of als je staand begint: “komen jullie wat
dichter bij?” Door niet te beginnen met een welkom, maar met een kleine beleving zet
je meteen de toon: vanavond is anders dan andere avonden.
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“Ben je weleens zo iemand tegengekomen?
Iemand zo vol van passie en begeestering, dat zij bijna overstroomt. En jij er ook vervuld
van raakt?
Of iemand die zo open is voor het leven, dat je ogen en je geest en je hart er vanzelf een
stukje van open gaan. En wat er dan binnenkomt!
Of iemand die je zo diep weet te raken dat hij met een aanraking een oude wond lijkt
te kunnen genezen.
Of iemand die je anders naar het leven deed kijken? Alsof je een bril werd aangereikt
en je ineens een nieuwe schoonheid zag in de mensen en de dingen om je heen. Een
doel achter de alledaagse sleur en willekeur? Een verborgen samenhang in de chaos
die leven heet.
Of iemand die je in beweging zette en dat je hem of haar eigenlijk zonder veel twijfel
zou volgen. Misschien een leven lang?
Ik heb zo iemand leren kennen. Iemand die me ziet voor wie ik ben – èn voor wie ik zou
kunnen zijn. En ik heb geleerd mezelf door haar ogen te zien en ik heb ontdekt hoe
mooi ik eigenlijk ben. Dat ging niet vanzelf, want haar blik liet me ook zien hoe vervormd ik was door angst en twijfels en schaamte. Ik schrok daar voor weg, maar doordat zij naast me stond, kon ik toch blijven kijken en werd ik langzaam… heel.
Zij zei: het wordt tijd om opnieuw te beginnen – en alles alleen nog recht uit het hart.
In haar leek de hemel de aarde te raken. De grenzen die ons zo gewoon zijn, leken tussen haar en mij te vervagen. Ik kon soms zo in haar opgaan dat het niet meer duidelijk
was waar ik ophield en waar zij begon. Alsof ik haar had kunnen zijn, en zij misschien
ook mij. En als dat zo zou kunnen zijn, zou ik dan eigenlijk niet alles kunnen zijn? En
alles mij? De scheidingen voorbij? Het was als een belofte.
En nu is zij weg. Vertrokken of verloren, ik weet het niet.
En nu zie ik het niet meer. De sluier is weer neergezakt uit een wrede, hoge hemel. Of
nog waarschijnlijker: weer langzaam geweven uit de vele vele draden in ons bestaan,
ineengeklit tot een kluwen en… ik zie het niet meer. Geen ongewone schoonheid, doel
of samenhang.
Toen voelde het soms echt alsof ik het niet was die de dingen deed of zei, maar dat ze
door mij gebeurden, gezegd of gedacht werden. Zij noemde dat ‘de geest die waait’,
de vurige wind die me voortblies, maar ook het zachte suizen van een briesje dat me
tot stilstaan bracht. Waar is die geest nu? Het is windstil, geen storm en geen briesje,
geen adem. Bijna alles kost me moeite, mijn ziel is benauwd. Het stroomt niet meer.
Door haar voelde ik me deel van iets groters dan mijzelf. Ik durf niet te zeggen dat alles
perfect was; er ging genoeg mis. Maar alles leek op de één of andere manier op de plek
te zijn waar het moest zijn. Wat ik deed, dat moest ik doen. Waar ik was, daar moest
ik zijn. Bij wie ik moest zijn, daar bleef ik. Ik was, wie ik moest zijn, deel van het geheel.
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En nu, nu voel ik me afgescheiden. Overal waar ik kijk zie ik drempels en muren en grenzen. Het idee dat ik alleen verder moet, dat ik het uit mezelf moet halen, is haast niet
te bevatten. Zijn het muren die ik in mezelf optrek? Is het mijn schuld dat de wind niet
kan waaien? Blokkeer ik de Geest?
En toch wil ik door. Ook los van haar wil ik iets zijn. Stak de wind maar op...

Lied: Fluistert - Arjette Kuipers

Onderaan deze handleiding vindt je het lied ‘Fluistert’, dat Arjette Kuipers schreef voor
de Tafel van Hoop. Dit lied vormt een rode draad door de avond: het begint heel klein
en krijgt steeds meer vorm, ook door de gasten zelf. De muzikant kan ook zelf een lied
maken met dezelfde functie.

De muzikant begint het lied ‘Fluistert’ te spelen, in de sfeer van het verhaal ‘ Tien dagen
zonder’. Er is nog geen melodie of tekst. Vanuit de stilte begint het met losse noten uit
het lied, zoekend, twijfelend. Misschien is er adem hoorbaar, als begin van inspiratie.
Na enkele minuten ontstaat een voorzichtige melodie, die de muzikant en/of de gastvrouw mee kan beginnen te neuriën. Zij nodigen de gasten met gebaren uit om mee
te neuriën. De basis van het lied wordt zo al samen gelegd en mensen maken zich de
melodie eigen. Het helpt om enkele bekenden / vrijwilligers van tevoren te instrueren
om mee te neuriën, om anderen over de streep te trekken. De muzikant bouwt de melodie ook weer rustig af.
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Woord van welkom
In je welkomstwoord vertel je iets over de Tafel van Hoop. Je licht een tipje van de sluier
op, zonder teveel weg te geven. Het hoort bij de Tafel dat gasten verrast en uitgedaagd
worden. Verder vertel je iets over wie jij, de gastvrouw / gastheer, bent en vanuit welke
groep / organisatie of welk initiatief deze Tafel wordt georganiseerd. Om de aandacht
te vragen kun je telkens de bel / gong / klankschaal gebruiken. Tijdens het eten hoef je
dan geen gesprekken te overschreeuwen.

“Welkom bij de Tafel van Hoop. Een oefening in eten, delen en rituelen. Vanavond vieren
we op eigenzinnige wijze Pinksteren: het feest van inspiratie en bezieling.
We gaan vanavond heerlijk eten, en we gaan samen de diepte in, met elke gang een
stukje verder. We verkennen wat voor ons bronnen van inspiratie zijn, we delen wat ons
nou in vuur en vlam zet. De een is dit gewend, voor de ander voelt het misschien ongemakkelijk, die denkt ‘waar ben ik nu beland?’ Met de Tafel zoeken we de spanning juist
een beetje op. Probeer je mee te laten nemen en help elkaar een beetje. Ik ben jullie
gastheer / gastvrouw vanavond en ik leid jullie door de avond.”
“Het woord inspiratie komt van in-spirare: in-ademen, of in-blazen. Als je geïnspireerd
raakt, dan wordt je als het ware ingeademd; je longen vullen zich, je wordt iets groter.
Je krijgt de geest te pakken. Dat is ook wat er in het verhaal van Pinksteren gebeurt: de
wind van de Geest waait en mensen raken in vuur en vlam, ze willen niets liever dan hún
bezieling van de daken schreeuwen. Zo gepassioneerd begint het niet. Het begint met
een teleurgestelde, verlaten groep volgelingen van Jezus. Hun grote held, hun bron
van inspiratie is er niet meer. Tien dagen daarvoor is Jezus vertrokken, met Hemelvaart.
Echt geïnspireerd zijn deze mensen dus niet. Wat moet je dan, als de bron lijkt opgedroogd? Het zelf doen? Zelf het woord nemen? Kun je, behalve een geïnspireerd mens,
iemand die wordt ingeademd, ook een inspirerend mens worden? Iemand die anderen
in-ademt, anderen begeestert? Misschien komen we er vanavond achter.”
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Voorgerecht
Vertel iets bij het eten. Over wat je gasten te eten krijgen, maar ook hoe het bij het
thema past: symbolische ingrediënten, een bijzondere opmaak, of andere bijzonderheden. Je kunt de kok nu ook voorstellen, dit kan ook achteraf. Daarna breng je de
kaarten met gespreksvragen langs, twee per tafel. Om de vragen extra te laten landen
is het goed om ze ook echt te stellen aan je gasten.
Gespreksvragen
Kun je je een moment voor de geest halen waarin jij vervuld was van inspiratie?
Waar komt de inspiratie vandaan? Wat is voor jou de (een) bron van inspiratie?
Behalve heerlijk eten, serveren wij ook gespreksvragen. Die brengen we bij jullie langs.
Ik ben heel benieuwd of jullie wel eens vervuld zijn geweest van inspiratie. En waar komt
die inspiratie nou vandaan? Wat is voor jou de bron? Eet smakelijk!

Inspiratie voor het eten
In het pinksterverhaal wordt de geest gesymboliseerd door wind en door vuur. In één
van de Tafel- experimenten heeft de kok zich laten inspireren door de oeroude voedingsleer van de ayurveda, de traditionele geneeswijze uit India. De ayurveda gaat
uit van drie lichaamstypes (dosha’s), die geassocieerd worden met de elementen: Vata
(wind), Pitta (vuur), en Kapha (aarde). Die dosha’s zeggen iets over je bouw, je spijsvertering, je energie-huishouding, maar ook je gemoed. Het gaat er volgens de ayurveda
om dat de drie dosha’s in het lichaam in balans zijn, en het juiste eten helpt daarbij.
In de betreffende Tafel koos de kok ervoor om in het gebruik van ingrediënten aan te
sluiten bij het verhaal, zonder echt Indiaas te koken.
Voorgerecht: Kafa - Aarde. Heeft te maken met vastigheid die we zoeken bij anderen,
zoals de discipelen vastigheid zochten bij Jezus.
Hoofdgerecht: Vata - wind. Als we niet bij de bron van inspiratie kunnen komen is het
windstil. Maar als de Geest weer gaat waaien dan kan er van alles gebeuren!
Nagerecht: Pita - vuur. En dan raak je zomaar in vuur en vlam, begeesterd.
(Zie verder de Algemene Handleiding voor tips over thematisch koken, symboliek, etc.)

Afruimen
Vrijwilligers halen de tafels af, of de gasten stapelen zelf, waarna een persoon de borden wegbrengt. Vervolgens brengt ‘de vliegende keep’ papier en pennen langs bij de
tafels.
9
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Tekst: Breek - Jeroen Zijlstra
Lees de (song)tekst van het lied Breek voor. Je zou het ook kunnen afspelen, maar dat
doorbreekt de opbouw van het lied Fluistert, dat door de avond loopt.
“Voor het los zand door je handen
Voor de woorden die je zomaar morst
Voor de schepen die verbranden
Voor de vogel huilend in je borst
Voor de moeite van je dromen
De momenten in een ander licht
Voor de doorbraak die gaat komen
Voor je laatste lievelingsgedicht
Breek, breek door
Breek en ga er voor
Ga het maken
Durf te breken, breek door
Voor de stem die zich moet weren
Voor de scherven in je eigen keel
Voor de kunst van het proberen
Ook al blijft er niets meer van je heel
Voor de pijn van het vermoeden
Voor die ene zin of melodie
Voor de maker die moet bloeden
Voor hij uitbarst in z’n laatste lied
Breek, breek door
Breek en ga er voor
Ga het maken
Durf te breken, breek door
Voor de parel uit jouw handen
Voor de liefde die je zomaar morst
Voor het schip dat niet zal stranden
Voor de vogel zingend als een vorst”

Afhankelijk van het aantal mensen en het geluidsniveau kun je de aandacht vooraf
vragen met een bel of gong. Je kunt de muzikant ook een tijdje rustig laten spelen
(geïnspireerd op het lied) totdat het stil is. Dan lees je de tekst, waarna het muziekspel
verder gaat.
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Lied: Fluistert - Arjette Kuipers
De muzikant begint weer met voorzichtige noten, die makkelijker dan de vorige keer
een melodie vormen. Neuriën wordt vervolgens zingen. Eerst het refrein, vervolgens het
couplet en daarna nog eens het refrein. Daarna valt het stil. Het geheel duurt een minuut of vijf. Het lied staat onderaan deze handleiding.

Schrijven: wat bezielt jou?
In aanloop naar het samen schrijven van het lied, laat je gasten kort reflecteren op wat
hen bezielt. Als zij zonder schroom of angst zouden kunnen zeggen wat zij ten diepste
zouden willen zeggen, wat zou dat dan zijn? De muzikant kan rustig tokkelen of spelen
om ruimte voor reflectie te creëren. Vervolgens schrijven je gasten hun gedachten kort
voor zichzelf op.
“Als jij zou kunnen delen wat je het allerbelangrijkste vindt, datgene zeggen wat jij ten
diepste zou willen delen met de wereld, zonder schroom of angst, zonder beperkingen.
Wat zou je dan nu willen zeggen? Wat borrelt er in je op, welk vuur laait er op? Neem
even de tijd om daar over na te denken (terwijl de muzikant doorspeelt) en schrijf dat
voor jezelf op in enkele zinnen.”

Hoofdgerecht
Vertel weer iets over het eten en vraag aan de gasten om met elkaar te delen wat ze
hebben opgeschreven. Je zet de gespreksvragen als handvat op tafel.
Gespreksvragen
Als jij -zonder schroom of angst- zou kunnen zeggen waar het voor jou ten diepste
om gaat; wat zou je dan willen delen met de wereld?
Herken je die schroom, angst, of andere beperkingen?
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Het lied van de Geest
Nadat ze hun eigen inspiratie met elkaar gedeeld hebben, gieten gasten dit in de
vorm van het lied. Iedere tafel schrijft een of twee coupletten, in drietallen of als groep
van zes. Zij krijgen de print-out van het lied en kunnen bij elke lettergreep of woord
hun eigen tekst bijschrijven. Een vrijwilliger verzamelt de teksten, verwerkt ze met een
laptop en print de totale tekst uit.
Afruimen
Vrijwilligers halen de tafels af, of de gasten stapelen zelf, waarbij waarna een persoon
het de borden wegbrengt.
“Jullie zullen gemerkt hebben dat het lied van vanavond nog niet af is. Zo gaat dat met
inspiratie, het is iets ‘in wording’, het is nooit af, en het heeft óns nodig. We maken dit
lied nu samen af, met onze eigen wijsheid, met dat wat ons raakt en bezielt. Lucebert
dichtte: alles van waarde is weerloos. En wat er voor ons ten diepste toe doet, blijft ook
vaak verborgen, omdat het kwetsbaar is. Maar vandaag is het feest van de Geest, vandaag waait de Geest! Dus:
Per tafel maken we één of twee korte coupletten. In drietallen of als hele tafel.
Het kan helpen om dat wat je al hebt gedeeld aan tafel te vatten in enkele
woorden, zinnen.
Er moet van iedereen iets inzitten.
Schrijf je tekst op de print-out van het lied, bij elke lettergreep of woord.
Je mag best smokkelen met een lettergreep meer of minder.
Geef de tekst door aan vrijwilliger X met laptop, om te verwerken en te printen.”

Een couplet dat aan tafel bij Zinnig Noord in Amsterdam werd geschreven. Mooi toch?
Geef jezelf en ontvang,
Een bloem in het gevang.
Waar dit leven ook op slaat,
Graaf en kijk hoe diep het gaat.
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Oefenen
De muzikant doet een aantal stemoefeningen met de gasten. Ga daar vooral bij staan,
bij voorkeur niet aan tafel, maar in een kring, ergens waar je ruimte hebt. Begin bij de
adem, als symbool van de geest, als het begin van de inspiratie. Er zijn talloze stemoefeningen te vinden op internet. Intussen voert iemand de teksten in en print die uit (2
coupletten - refrein - 2 coupletten - etc). Om de melodie goed te leren, neurie je het
lied samen nog eens. Als de print-outs er zijn, neem je het lied een keer helemaal door.
Na het nagerecht zingen jullie het lied ‘echt’, als afsluiting van de avond.

Klankbal stemoefening
Nodig deelnemers uit in een kring en vraag ze om jouw beweging te volgen. Vorm met
twee handen een onzichtbare bal, terwijl je een oe-geluid maakt. Als je je handen
opent (een omhoog, een naar beneden) wordt het geluid luider. Als je je handen dichter
bij elkaar brengt, wordt het geluid zachter. Als je de bal met beide handen naar boven
of beneden brengt, wordt de toon hoger of lager. Deelnemers moeten goed opletten
terwijl je met de bal speelt. Vervolgens kun je de denkbeeldige bal, zonder te spreken,
aan een deelnemer geven, die er mee kan experimenteren en hem weer door kan geven. Aan het einde neem je de klankbal terug. Als het ergens stagneert, kun je de bal
ook overnemen en aan iemand anders geven.

Nagerecht
Vertel iets over het nagerecht, zet de laatste gespreksvragen op tafel. Voel aan hoeveel
aandacht je gasten nog kunnen opbrengen. Als ze vol zitten, kun je beter niet teveel
sturen op de vragen.
Gespreksvragen
Zou jij jouw inspiratie meer met anderen willen delen?
Hoe zou je dat kunnen doen?
Zingen!
Verzamel je in een kring, als je de ruimte hebt. Weer begint de muzikant heel rustig te
spelen. Losse noten worden een melodie. Misschien wordt er eerst nog geneuriet of ‘gehumt’. Daarna zingen Tafelgenoten gezamenlijk het hele lied Fluistert.
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Afsluiting
Bedank de gasten voor hun komst en de vrijwilligers voor hun hulp. Laat de mensen in
de keuken even uit de keuken komen. Nu kun je nog koffie en thee serveren, of neerzetten zodat mensen zelf kunnen pakken. Het programma is afgelopen en mensen kunnen
naar huis, maar je geeft gasten ook de kans om nog even informeel na te praten. Een
open einde.
Het kan leuk zijn om je gasten te vragen in enkele woorden een reactie achter te laten
op een briefje of post-it. “Heb je iets ontdekt vanavond? Wat neem je mee van deze
Tafel van Hoop?” Zo wordt het nog duidelijker wat er waardevol is aan deze avond.

“Aan deze Tafel van Hoop is een einde gekomen. Ik hoop natuurlijk dat jullie lekker hebben gegeten, maar meer nog hoop ik dat jullie mooie ontmoetingen hebben gehad.
De Tafel van Hoop is geïnspireerd op het oude christelijke ritueel van breken en delen.
Ik hoop dat jullie daar vanavond op een hele eigen manier iets van hebben geproefd. Ik
hoop dat je misschien iets van jezelf hebt kunnen laten zien, dat je iets van een ander
hebt mogen zien. Want dat geeft hoop. Ruimte maken voor dat wat ons bezielt, woorden geven aan dat wat waardevol voor ons is. Ik wil iedereen bedanken die mee heeft
gewerkt aan deze avond. Willen de mensen uit de keuken ook even hierheen komen?
Geef ze een applaus! De volgende Tafel van Hoop (of andere activiteit) is op… Zet dat
alvast in je agenda, neem vrienden mee. Als je het leuk vindt om mee te helpen, als je
van koken houdt, spreek mij even aan. We doen dit samen. We serveren nu nog koffie
en thee. Dus blijf nog even lekker napraten. Het programma is afgelopen, dus wie naar
huis wil, kan gewoon naar huis. Wel thuis en dank voor een prachtige Tafel van Hoop.”
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Gespreksvragen Voorgerecht
Kun je je een moment voor de geest halen
waarin jij vervuld was van inspiratie?
Waar komt inspiratie vandaan? Wat is voor
jou de (een) bron van inspiratie?
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Gespreksvragen Hoofdgerecht
Als jij -zonder schroom of angst- zou kunnen
zeggen waar het voor jou ten diepste om gaat;
wat zou je dan willen delen met de wereld?
Herken je die schroom, angst, of andere beperkingen?
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