Op de Man af
- my single story -

Op de Man af
- my single story -

Gerja de Bruijne

Schrijver: Gerja de Bruijne - Kampman
Coverontwerp: Gerja de Bruijne
Bijbelpassages uit NBG en NBV
ISBN: 978-94-63867-65-8
© Gerja de Bruijne
Maart 2019
www.jongboek.nl/gerjadebruijne

Proloog
Hoofdstuk 1: OK-perikelen
Hoofdstuk 2: Babyboom en onbeantwoorde liefdes
Hoofdstuk 3: Overgeslagen?
Hoofdstuk 4: Verbinden en scheiden
Hoofdstuk 5: Opgewekte Open Deuren
Hoofdstuk 6: Daten is zweten
Hoofdstuk 7: Finally happy?
Hoofdstuk 8: Bijbelscholen en blunders
Hoofdstuk 9: 40 jaar en single in de kerk
Hoofdstuk 10: Met Compassion naar Kenia
Hoofdstuk 11: Kiss of heaven
Hoofdstuk 12: Op 3 augustus 2013…

Hoofdstuk 13: Whiplash

Hoofdstuk 14: Man in zicht!

Proloog
Ik herinner het me nog goed. Ik zat met mijn twee oudere zussen
Ines en Anja en twee oudere nichten Anna en Evelien bij Evelien
thuis in haar gezellige kamer in Utrecht. Wij waren een leuk stel
meiden die het goed met elkaar konden vinden. We zaten in haar
kamer in Utrecht en de grond was bezaaid met bruidsboeken. Je
weet wel – van die dikke magazines met de mooiste bruidsjurken
waar elk meisje van droomt.
Het was in 1991 ongeveer denk ik, dus ik moet een jaar of 20 zijn
geweest. Mijn zussen/nichten waren sinds kort ‘aan de man’ en ik
mocht meegenieten van alle voorbereidingen op de aanstaande
huwelijken die in 1992 zouden plaatsvinden. Omdat ik een paar
jaar jonger ben dan hen en nogal tegen hen op keek, was ik
helemaal onder de indruk van wat er zich aan voorbereidingen
afspeelt naar zo’n bruiloft toe.
En ondertussen droomde ik van mijn Prince Charming die
waarschijnlijk binnenkort ook op het toneel zou verschijnen. Zou
hij ook van Indonesische/Molukse komaf zijn zoals de
aanstaanden van Evelien en Anja? Of goed kunnen zingen zoals die
van Ines en gewoon lekker Hollands? Of misschien wel een
Italiaan zoals de verloofde van Anna, dan zou ik ook gezellig daar
gaan wonen. Ik zag het al helemaal voor me, over een paar jaar
zou het vast zover zijn!
Ondertussen was ik in stilte een beetje verliefd op die gozer uit de
gemeente waar hun ‘mannen’ ook uit kwamen. Waarschijnlijk
werd hij het ook wel op mij en zou ik over twee, hooguit drie jaar
ook met zo’n glanzende ring aan mijn vinger zitten.
We kwamen tenslotte alle vijf uit christelijke gezinnen, waar God
en de relatie met Hem een grote plaats inneemt. Dat was erg
belangrijk voor ons en we probeerden – zo jong als we waren –
Hem te volgen en op de eerste plaats te zetten in ons leven. Daarin
1

was de keuze voor een man dus ook erg belangrijk, hij moest wel
christen zijn. Mijn zussen/nichten hadden er echt voor gebeden en
drie maanden later zaten die gozers bij mijn ouders op de bank.
Wauw, wat een gebedsverhoringen! God ziet de verlangens van
hun hart en reageert daarop met vier handsome guys.
Ik was benieuwd wat dat voor mij in petto had! Een paar gebedjes
en het zou toch zo van hogerhand geregeld zijn, dacht ik…

Maar hier zit ik nu. We zijn bijna 20 jaar verder, ik ben inmiddels
39 en er is nog steeds geen man in mijn leven. Er is inmiddels veel
gebeurd en er is veel meer niet gebeurd, en daarom schrijf ik dit
boek. Om op een eerlijke manier – Op de Man af – je te laten delen
in mijn gevoelens en belevenissen in de zoektocht naar deze man.

Misschien zijn er meer christelijke singles om mij heen die zich
afvragen: ‘Hoe vind ik mijn levenspartner en hoe brengt God deze
in mijn leven?’ Maar ook de vraag: ‘Wat doe ik in de tussentijd?’
Ik hoop je mee te kunnen nemen in mijn eigen belevenissen en
ervaringen hierin, mijn falen en mijn teleurstellingen, mijn
dromen en verlangens, mijn verdriet en vreugde. Ik heb niet alles
kunnen beschrijven wat ik hierin heb beleefd, omdat sommige
gebeurtenissen te pijnlijk of te persoonlijk waren. Maar ik hoop
dat je je in mijn verhaal herkent en hierin geen goedkope
oplossingen en antwoorden vindt, maar een verhaal dat je
bemoedigt en je zal aansporen om te blijven hopen.
Op de Man af - Man met een hoofdletter, hiermee bedoel ik de Man
Jezus, die ik in deze jaren op weg met Hem heb leren kennen op
een manier die elke relatie met een man hier op aarde te boven
gaat. Maar wat geen vervanging is voor een menselijke man.
Zonder Hem was dit boek er nooit gekomen in ieder geval. I hope
you enjoy it!
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