
  

 
 

Terugblik op “Samen ontdekken!” vanuit Overstag: Jona en de walvis 

Zondag 15 mei hebben we weer een hele mooie ontdekkingstocht gemaakt met elkaar. Deze 

keer stond het verhaal van Jona centraal. Jona wilde liever zijn eigen weg volgen, hij liep eerst 

weg voor zijn taak, maar dat liep niet goed af. Uiteindelijk voerde hij toch zijn opdracht uit, maar 

wel onder protest. 

Tijdens het klaarzetten kwamen de eerste nieuwsgierigen al aangelopen. Rond elf uur konden we 

naast veel bekenden ook een heel aantal nieuwe gezichten verwelkomen. 

Het was prachtig weer en na de koffie, thee en limonade ging iedereen aan de slag. Er was van 

alles te doen zoals een windvanger maken of een walvis. Ook was er een praattafel waar 

ervaringen en gedachtes gedeeld werden over vergevingsgezindheid en straffen, en in hoeverre 

je je eigen weg volgt of je laat leiden.  

Buiten kon je je energie kwijt met ‘Jonassen’, met een bal.  Er was ook allerlei materiaal om een 

echte boot te maken. Al gauw werd er door jong en oud volop gezaagd en getimmerd. 

Ongelofelijk hoe in een korte tijd uit de stapel hout de boot al snel vorm kreeg. Er was natuurlijk 

nog een zeil nodig, met verf werden er prachtige versieringen op gemaakt, en zelfs het logo van 

Overstag! 

 

Voor het verhaal werd de boot naar binnen gedragen. Er bleken best veel kinderen in te passen. 

Toen Arie-Pieter in de rol van Jona aan kwam lopen en vroeg of er nog plaats voor hem was 

werd het passen en meten. Maar de storm stak op en de golven overspoelden de boot. Jona 

bleek de boosdoener en hij werd zonder pardon overboord gekieperd. Het verhaal eindigde 

ermee dat hij uiteindelijk toch de boodschap aan de mensen van Ninevé bracht, maar er wel 

moeite mee had dat ze zo hun straf ontliepen. 

 

Na zoveel activiteit was iedereen wel toe aan de lunch. De tomaten - en groentesoep waren 

overheerlijk en ook de broodjes vonden gretig aftrek. 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag met mooie ontmoetingen. 

 


