Speech ter gelegenheid van Henri’s 4000ste duik
Zusters en Broeders,
Wij zijn hier samen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
De genade van de heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige geest
zij met u allen.
Vandaag zijn wij hier speciaal bijeengekomen onder het waakzaam oog van de oppergod Poseidon.
Met deze viering hopen we de goden voor eens en voor altijd tevreden te stellen met een ultiem
offer, zodat Henri in alle rust en vrede verder kan duiken.
De duikcarrière van Henri begon meer dan 23 jaar geleden. Henri was op vakantie in Tenerife,
hing zijn fiets aan de haak en kocht een duikpakketje bij Jean La Murène. Hij haalde echter de
toorn van Poseidon over zich heen door zich ongeoefend in het immense blauw te storten, en dit
zonder inzicht en zonder kompas. Enkel door Poseidon een offer te geven van zijn 10 kg zware
ballast, heeft Henri de kant kunnen bereiken.
Gedurende de jaren heeft Henri niet enkel de toorn van Poseidon over zich gehaald. Ook een god
Als Heimer heeft menig maal de draak gestoken met Henri. De ene keer stond Henri aan de
waterkant zonder jacket, de andere keer zonder lood of zonder ontspanner, en deze week nog
zonder pak.
Henri heeft dan ook regelmatig offers gebracht aan de watergoden: messen, snorkels, lampen,
zelfs een grote vis ! De ene denkt dat het bijgeloof is, maar Henri is er vast van overtuigd dat
het helpt: af en toe een offer houdt de goden goedgezind. Twee weken geleden heeft hij zelfs
nog een prachtige blauwe palm geschonken aan de deinende golven van de Oosterschelde.
Wij willen Henri dan ook steunen in zijn geloof, en daarom zijn wij hier vandaag samen gekomen
om Poseidon het ultieme offer te schenken. We hebben Henri vereeuwigd door middel van een
gebed dat we hier te water gaan laten.
Henri, neem deze schop en deze hark en zoek een tempel voor de verheerlijking van jouw goden.
Daar laten we het offer te water. Maar voor je te water gaat, mag je eerst het offer onthullen.
En duik dan allen heen in vrede…

