
Samen eten (2020-blog01) 
 

Een grote tafel, veel mensen, een goed gesprek, lekker eten. Toen ik in Italië woonde, was 
dit een dagelijkse gebeurtenis. Ik genoot ervan en het is één van de dingen die ik het meest 
mis, nu ik weer alleen in mijn huisje woon. Elke middag aten we in het klooster samen met 
alle gasten die aanwezig waren. Bijna altijd waren er minimaal 15 mensen aan tafel en in 
de weekenden liep dat soms op tot 40. Aan het 
begin van de maaltijd werd er gelezen uit een 
boek of artikel en na tien minuten volgde het 
gezamenlijk gesprek. De nieuwe gasten die voor 
het eerst kwamen werden uitgenodigd iets over 
zichzelf te vertellen en ook de anderen stelden 
zich kort voor. Iemand van de gemeenschap 
leidde het gesprek en stelde een vraag waar 
iedereen antwoord op kon geven, zodat er vaak 
boeiende gesprekken ontstonden over de 
situatie in de wereld, over het geloof of over de 
dingen waarover we ons verwonderen. En zelfs 
met 40 mensen lukte het om iedereen naar elkaar te laten luisteren.  
 

Al lange tijd droom ik om ook hier in Leeuwarden zo´n maaltijd te organiseren. Er zijn veel 
mensen die meestal alleen aan tafel zitten. Leeuwarden is een stad met veel studenten die 
opeens vanuit hun ouderlijk huis voor zichzelf moeten koken. Vaak maken ze afspraken met 
andere jongeren om samen te eten, maar anderen eten ook vaak alleen. Er zijn mensen 
zoals ik die nooit een relatie zijn aangegaan of van wie de relatie stuk is gelopen. Het is dan 
gemakkelijk om te kiezen voor een bord op schoot en de televisie als gezelschap. Anderen 
hebben hun partner verloren door een overlijden of door een opname in het verpleeghuis. 
Het heeft hun leven voorgoed veranderd. Veel mensen die als vluchteling naar Nederland 
zijn gekomen, missen de grote familieverbanden en het samen optrekken die 
vanzelfsprekend waren in het land waar ze vandaan komen. Ook weinig geld kan zorgen 
voor weinig contacten en het wordt moeilijker een gezonde maaltijd op tafel te zetten. En 
tenslotte zijn er mensen die op straat leven en voor wie het een cadeautje is om gewoon 
als mens samen te eten met andere mensen. Ik vind het mooi om met mensen in gesprek 
te raken en hun kracht en kwaliteiten te ontdekken of iets bijzonders te horen dat iemand 
heeft meegemaakt.  
 

Daarom is er op vrijdagavond 17 januari een warme maaltijd voor iedereen die anders 
alleen aan tafel zit. Kent u iemand voor wie dit geldt, dan bent u van harte welkom om 
samen te komen en te genieten van samen eten en in gesprek raken met nieuwe mensen. 
De maaltijd begint om 18 uur en is een initiatief van de Sant´Egidiogroep in oprichting 
binnen de Sint-Vitusparochie. We komen samen in het Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 
21. Voor wie wil is er om 19.30 uur een korte gebedsviering in de crypte.  
 

Als u mee wilt eten, kunt u zich opgeven bij het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl en als 
u wilt helpen bij de voorbereidingen, kunt u contact opnemen met pastor Lysbeth 
Minnema, pastor.minnema@sintvitusparochie.nl  
 

pastor Lysbeth Minnema  
7 januari 2020 
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