
Lieve Janine, liefste zus van mij! 

Allereerst nogmaals van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag! Het was gisteren een groot, 

warm en liefdevol feest.  

Pamela en ik waren blij dat we er bij mochten en konden zijn. Ondanks griep en koorts was ik er. 

En ik had het niet willen missen!  

Op Kerstavond hebben wij met ons gezin + aanhang en de vader van Pamela kerstmis gevierd. 

Mitchel had mijn lootje getrokken en een keigoed gedicht geschreven. Ik was er diep door 

geraakt en de tranen vloeiden rijkelijk. Het was een super gezellige avond. Veel gelachen, 

spelletjes gedaan en opa naar huis gebracht die het fijn had gehad. 

De 26ste waren Pamela en ik eerst op kerstborrel bij Ellie & John, en wat was het gezellig. Niet 

alleen hebben wij nieuwe mensen ontmoet, maar ook zien mensen ons graag komen. 

In een gezellige staat gingen we naar huis. Carola en Jan kwamen eten. Jan kwam als laatste, 

want die was bij zijn moeder geweest. Zijn moeder is ziek, en in de laatste fase van haar leven. 

Jan heeft het met het lijden van zijn moeder zwaar. Carola was hondsmoe van haar veeleisende 

baan. 

 

Ook door de gezellige sfeer van de kerstborrelmiddag bij John & Ellie, konden we dat goed aan 

en wisten Pamela en ik een deel van die goede, ongedwongen kerstsfeer aan Carola en Jan door 

te geven. 

En dan komt de 31ste. Afscheid van 2018, op naar 2019, maar ook het verjaarsfeest van Janine! 

Mijn zus viert 50. Ik kwam wat later (door de griep om de energie sparen), en dan bij binnenkomst 

is het alsof je door een foto-album van je jeugd bladert. Alleen is iedereen wat ouder en hopelijk 

wijzer. Dat was leuk. Dat is bijzonder. Want als jij er in slaagt om jouw jeugdvriendinnen 30-35 jaar 

later gezamenlijk op te laten draven dan zegt dat wat over jou. Wie je bent, wie er om je geeft en 

wie met je wil zijn - ook zoveel jaar later. En dan weer dansen! 

Pamela en ik waren bij je schoonmoeder om te feliciteren en die was gewoon blij om ons te zien 

en nodigde ons uit om langs te komen. Wat wij dan ook van plan zijn om te doen. Wanneer en 

hoe, dat volgt nog want eerst gaan wij nog in jullie nieuwe huis kijken. 

 

Als jij dan van de vrienden van je dochters twee kaarten voor een concert van Marco Borsato 

krijgt, omdat ze altijd bij jullie binnen kunnen vallen, dan zegt dat iets over jou, je man en jullie 

huishouden. Openheid, toegankelijk, warm. En dat siert jou en jullie! 



En dan dansen! Lachen en bijpraten. Opeens is het kwart voor 12. Ik en Pamela hebben met 

diepe ontroering naar Charles’ zijn nieuwjaarswens en gebed geluisterd. Ik had er tranen van in 

mijn ogen en wordt er ook nu weer emotioneel van. Ik heb een paar keer in de wijk Oud & Nieuw 

meegevierd en papa Paul deed dat toen, en ik vond dat altijd heel erg bijzonder. Pamela en ik 

hebben die bijzonderheid door Charles gister weer mogen meemaken. Dank jullie wel daarvoor. 

Hij deed het geweldig en ik vond het fijn dat Pamela dat ook eens kon meemaken.  

Ik had er natuurlijk wel eens over verteld. Maar er over horen is iets anders dan echt meemaken. 

Het gaf een toch al bijzonder fijne avond absoluut extra gevoel mee. Ook Pamela vond het 

bijzonder en indrukwekkend. 

 

Dan beste nieuwjaarswensen, vuurwerk en weer dansen. En dan komt een zeer bijzonder 

moment. Een Moluks volkslied, kring om Marco + Janine + (schoon-)moeder heen. En dan 

nodigen jullie familie uit. Ook Pamela en mij. Dat heeft ons beiden zeer geraakt. Ontroerd door 

de eenvoud, ontroerd door jullie (schoon-)moeder (o wat was zij klein in lengte maar groot in 

persoonlijkheid), ontroerd door omringd te zijn en te mogen omringen door en met liefde.   

Op een high gingen we naar huis op deze oudejaarsviering. En vierden we verder feest mee met 

de vrienden en vriendinnen van Steven. Een feest dat ook al zo fijn en gezellig was.  

En daarom schrijf ik je nu. Niet alleen om nogmaals te zeggen dat ik meer van je hou dan jij weet. 

Maar ook dat ik mijn familie-fundament terug heb. Ik voel mij niet meer alleen, maar onderdeel 

van  jouw en mijn familie. Ik voel mij heel en sinds een lange tijd, echt jaaaaren, niet meer alleen 

en eenzaam. 

Alle feestdagen waren, zoals hierboven gezegd, echt gezegende feestdagen. 

Ik houd van je Janine! Ik ben er trots op dat ik jou als zus heb. Ik kan mij geen betere wensen.  

Wij houden van jullie en laten we in 2019 nog veel plezier- en viermomenten mogen hebben met 

elkaar.  

Noteer vast in de agenda : Nationale Broer en Zusdag 2019 is op 30 september as. Dan maar 

eens uiteten gaan of zoiets. 

Een hele dikke zoen voor allen! 

 

Thorsten & Pamela 

 


