
Half december 2022… 

De Figurant vertelt…terwijl we ons warm proberen te houden, weer krabben op onze autoruiten 

en af en toe glibberen door de straten, gaat de reis van Advent door. Vanmorgen mocht ik een 

“thuiswedstrijd spelen” en voorgaan in een kerk in 

Goes, ook weleens lekker om niet ver te hoeven 

rijden. We stonden stil bij de reis van Advent, een 

reis naar Gods toekomst en juist niet terug, naar een 

kribbe, naar een stal. Natuurlijk hebben die een rol in 

onze kerstvieringen straks, maar het gaat om de 

navolging van Jezus, in het hier en nu laten zien- én 

beleven van Zijn Koninkrijk. En dat proberen we ook 

als Figurant. En dan zijn er overal mensen om ons heen die helpen, hetzelfde willen en doen… 

Deze week zong ik bij een bijeenkomst van mensen die stervensbegeleiding geven. Ik bezong en 

vertelde het verhaal van st. Christoffer, de veerman, die de mensen naar de 

overkant droeg en daarin het Jezuskind ontmoette. Er zoeken zo veel 

mensen naar een overkant…de rivieren om ons heen zijn vaak zo 

verwoestend, wild en diep. We mogen dragen, bijdragen…verdragen. 

“Wat je aan de minste doet, doe je aan mij”, zei Jezus ooit.  

We hebben een prachtig mooi benefietconcert beleefd in de Mythe te Goes. 

Iemand beschreef het als één grote herberg. Anderen vonden de variatie van 

het programma zo gaaf. Muziek vertolkte de emotie. Prachtig ook te horen hoe Helen uit Oeganda 

voor de pauze haar lied zong op het podium. Meer dan 300 mensen genoten. We hadden een 

prachtig mooi verjaardagscadeau voor het 21 jarige Amecet kinderopvang werk: een bedrag van 

12.226 euro!! Alle giftgevers, diaconieën, bezoekers, kopers van Cd’s heel, heel hartelijk bedankt! 

Dit bedrag wordt gebruikt om Amecet na 21 jaar te renoveren, op te knappen en weer 

toekomstbestendig te maken. Zodat er ook in de komende jaren weer genoeg kinderen kunnen 

worden opgevangen en zorg krijgen die ze nodig hebben. Mooi dat we dat met elkaar kunnen 

steunen en dat Els uit Oeganda, er nu zelf bij was, met 2 dochters, op verlof. 

                                           

                       Stilte voor de storm…                                               Stoffel & Marsha                             Jens Borgaard 

Als Figurant hebben we een jaar achter de rug met weer veel optredens en concerten. Gelukkig is 

de Corona wat ‘bedwongen’ en kon dat weer. We hebben veel steun gehad van allerlei mensen, 

organisaties en kerken. We zijn daar heel dankbaar voor. Want zo kunnen we een verlengstuk zijn 

naar het barmhartigheidswerk in Oeganda. De wees en de weduwe… 



Maar we mogen ook hier mensen tot zegen zijn, mensen inspireren. Die warmte die we elkaar in 

Gods naam mogen geven is gelukkig niet afhankelijk van een gasrekening… Laten we daarmee 

doorgaan, ook in 2023! Je hoort dan weer van ons en we hopen ook weer van jullie te horen! 

Namens ons bestuur, maar ook allereerst vanuit een eigen keuze,  gaat ons bestuurslid Marinda 5 

maanden naar Soroti om daar te helpen en Amecet ook bij te staan. We zien er naar uit dat 

hierdoor het contact met Amecet nog inniger gaat worden. 

Het lievelingslied van mijn kleinzoon in Leipzig, Jari die nog 4 moet worden, is “Gloria in Excelsis 

Deo”. Laten we het maar blijven zingen, tegen de klippen op. Net als kleine Jari, ook in de hal van 

Ikea of op weg naar zijn kinderdagverblijf, op straat. Dit lied is te mooi en te veelomvattend om het 

enkel en alleen maar in de kerk, in een kerstviering te zingen. 

Namens ons bestuur van stichting de Figurant en mijn zus en haar staf van medewerkers wens ik 

jullie allemaal veel “Gloria in excelsis Deo” toe, hele goede dagen van Advent, Kerst en een gezond 

en gezegend nieuwjaar, dank nogmaals voor al jullie steun en support,  

Vrede en alle goeds, 

 

Theo van Teijlingen 

                    

Gloria in excelsis Deo… 

en leuk dat mijn zus even in Goes is, kun je in de bieb een bakkie doen… 

                   

                                                     …wordt vervolgd in 2023! 


