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Een wandeling door glooiend landschap met graanakkers.
Foto gemaakt door: Tim Heiden

Joh.12:24 
“Voorwaar, 
voorwaar, Ik 
zeg u, indien de 
graankorrel niet 
in de aarde valt 
en sterft, blijft 
zij op zichzelf; 
maar indien zij 
sterft, brengt 
zij veel vrucht 
voort.”
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TIP Nacht van Gebed gaat digitaal

Volgende getuigenissendienst

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de 
nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni.

De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders 
dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is 

vooralsnog niet reëel. Dit jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed 
meedoen door het volgen van de livestream die op deze pagina en ons YouTube 

kanaal beschikbaar zal zijn.

https://www.opendoors.nl/nachtMeer info:

Komende zondag • zoom-dienst • prediking
Zoom-diensten worden tweewekelijks 

georganiseerd. Wil je hier aan 
bijdragen? Dat mag zeker, neem 

contact op met de werkgroep of de 
oudsten. De werkgroep zorgt steeds 

voor de technische ondersteuning. 

Volgende zoom-diensten: 14 juni • 28 juni • 12 juli • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 14 juni: 329952

14 juni

Ingediend door: Ides Jonckheere

Het succes van de vorige getuigenissendient krijgt 
een vervolg. Voor 21 juni zal er opnieuw een online 
getuigenissendienst met filmpjes en muziek samengesteld 
worden. Hoe heb jij God gezien in je leven? Deel het met de 
gemeente.

Het makkelijkste kan je een filmpje opnemen met je smartphone. 
Stuur je filmpje door voor 18 juni 20u naar stephan.de.feyter@
gmail.com. In het weekmagazine, en op de website zal er een link 
komen waar je in het weekend de getuigenissendienst kan bekijken.

We kijken uit naar jouw verhaal!
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Deze aanbidding werd samengesteld uit liederen 
gebruikt in de voorgaande magazines. 

1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwcGRk2l0oEWv7gwHweMVcv

https://open.spotify.com/playlist/0ILOAmy7IWrrNKCWF9tsmL?si=hfzY3paES--DkgMAZVpmxA

Lied van de maand:

Vul dit huis met Uw glorie (Opw 815)

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.
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Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Mijn hoop is op U, Heer (Opw 337)

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Mijn Jezus, mijn redder (Opw 461)

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Uw Liefde heb ik lief (Opw 494)

Soms als ik uw liefde voel
zomaar op de straat, heel dicht bij,
dan bid ik en fluister ik uw naam.
Soms als U mij aanraakt Heer
op een stil moment van de dag,
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.

En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten,
als ik ervaar hoe groot uw liefde is.
Dan groeit in mij steeds sterker dit
verlangen: laat heel de wereld zien,
hoe echt uw liefde is.

Ik heb U lief, wil ik roepen over straat.
Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart.
Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep,
ja, uw liefde heb ik lief.

Tienduizend redenen
(Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag over-
komen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (4x)

Uw genade is mij genoeg
(Opw 614)

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’.

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

Refrein

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 

Refrein (2x)
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Onbeschrijfelijk (Opw 719)

Van de machtigste berg
Tot het diepst van de zee;
Heel de schepping
Weerspiegelt uw majesteit.
Elke kleur, elke geur,
Al wat leeft en beweegt;
Al wat adem heeft zingt,
Toch blijft U voor altijd
Onvolprezen.

Refrein 1:
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats
En U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Almachtige, Oneindige;
Nederig buigen wij neer
Uit ontzag voor uw naam.
U bent geweldig, God.

Wie bestuurt zelfs de bliksem
En wijst hem zijn weg?
Wie zag hemelse schatkamers
Boordevol sneeuw?
Wie bedacht ooit de zon,
Is de bron van haar licht?
Wie verbergt haar en brengt
Ons verkoeling bij nacht?
Onvoorstelbaar.

Refrein 1 (2x)

Refrein 2:
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats
En U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk
U ziet het diepst van mijn hart
en toch houdt U van mij.
U bent geweldig, God

Jezus Overwinnaar (Opw 832)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein (2x)

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
…

Refrein (2x)

Foto: Pixabay - congerdesign



• 7 •

2. Weekuitdaging

Afgelopen weken waren anders, vreemd. Voor velen was het een tijd van rust 
en stilte, soms zelfs eenzaamheid. Voor anderen was het juist een periode van 
drukte, meer werk meer regelen en meer chaos. Maar we staan nog, en we 
hebben elkaar gevonden. We hebben elkaar geholpen en elkaar gesteund! En 
we gaan verder!

Wie heeft jou afgelopen periode gesteund?
Bel of spreek eens af om die persoon hiervoor te bedanken.

Foto: Pixabay - pexels

Door te delen wat iemand voor 
jou heeft betekend deel je ook 
de zegen en bemoediging die je 
ontvangen hebt.



• 8 •

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

3. Tieners

Deze week wil ik met jullie een bijzonder lied delen, dat vorige maand viraal ging. Zowel qua opzet 
als tekst maakt het indruk. Hieronder een korte uiteenzetting van de video zelf, als van de tekst - de 
priesterzegen uit Numeri -.

The Blessing (de zegen)

1. Over de video

Een aantal christelijke Britse artiesten hebben het nummer ‘The Blessing’ thuis opgenomen. Al deze 
losse video’s zijn gemonteerd tot een indrukwekkend virtueel koor. Het is een zegenbede, gezongen 
door zangers en zangeressen uit meer dan 65 verschillende kerken.

De tekst van het lied is ontleend aan de priesterzegen in Numeri 6:22-26:
De Heer beval Mozes tegen Aäron en zijn zonen te zeggen: ‘Zo 
zullen jullie de Israëlieten zegenen:
Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen. 
Moge de Heer u welwillend aanzien en zich over u ontfermen. 
Moge de Heer over u waken en u geluk en vrede schenken. 
Amen.’

De initiatiefnemers van dit virtuele koor willen met deze video graag ‘een zegen over Engeland zingen’ 
tijdens de Covid-19-pandemie. “We hopen dat dit lied je met hoop zal vullen en je zal aanmoedigen,” 
aldus de organisatoren. 

Veel van de zangers en zangeressen die hebben meegewerkt aan dit lied, hebben ook geholpen met 
het leveren van meer dan 400.000 maaltijden aan de meest kwetsbare en geïsoleerde mensen in 
Engeland sinds het begin van de coronacrisis. ‘Onze gebouwen zijn misschien gesloten, maar de kerk 
leeft!

https://www.youtube.com/watch?v=PUtll3mNj5U
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2. Over de tekst

Hieronder nog een korte verduidelijking bij deze priesterzegen. Lees het even door om een vollediger 
beeld te hebben bij deze prachtige tekst. Hieronder werd te vertaling genomen die het dichtst aanleunt 
bij de Engelse tekst.

De Here zegene u, en behoede u!

God die zegent betekent eenvoudig dat God in alles voorziet. God houdt ervan om Zijn volk te 
zegenen. Het benadrukt ook dat alle zegen werkelijk van God komt. We moeten er ook bij stilstaan 
dat alleen God weet wat voor ons een gezegend leven betekent, want dikwijls hebben we hier onze 
eigen visie over…
… en behoede u, of in het Engels: … ‘and keep you’. Sommigen worden vastgehouden (to keep) 
door zonde en verlangens, bitterheid of kwaadheid. Vastgehouden worden door God betekent 
echter leven, vrede en succes daarin.

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De Heer die Zijn aangezicht doet schijnen over de mens, is het grootste geschenk dat je je maar 
kan inbeelden. Weten dat God naar jou kijkt, dat Hij daarin verheugd is… niet om wie jij bent, of 
wat je hebt gedaan, maar om wie je bent in Jezus Christus. 

De Here verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Men bidt hier dat God Zijn volk mag blijven aanschouwen, aandacht mag blijven hebben voor Zijn 
volk. Als God zegent, behoedt, Zijn aangezicht doet lichten, genadig is, dan is elke blik die Hij 
werpt, gevuld met niets dan zegen. Zijn liefdevolle aandacht is dan over de gelover! 
Het Hebreeuwse woord voor vrede is ‘sjalom’, wat meer is dan iets wat je zou zeggen om iemand 
welkom te heten. Het is Gods woord voor heelheid, goedheid en totale voldoening in het leven. En 
dit is het overvloedige leven dat Jezus heeft beloofd:
Johannes 10:10: “Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.”!

Amen.

Amen betekent ‘zeker, het is zo’ of ‘het zij zo’.
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4. Prediking
Door: Jan Hostens

Tweede weekend van juni, vieren we vaderdag. Het ontstaan van Vaderdag kunnen we 
dateren rond 1908 in Amerika. Daar had een vrouw het idee om net als Moederdag 
(want die bestond toen al) een dag apart te zetten voor vaders, als dank voor het werk 
dat ze deden.

Nu en misschien is het nog altijd dat vaders in tegenstelling tot moeders minder 
betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen. Moeders hebben aangeboren talent 
om meer te zorgen en weten dikwijls beter wat er in de kinderen omgaat, hebben een 
natuurlijk instinct hiervoor (denk ik). Kunnen gemakkelijker praten over gevoelens.
En zo vaak beschreven zijn wij de aanwezige afwezige. We zijn er wel veel minder 
betrokken en om eerlijk te zijn ‘graag bezig zijn met ons eigen ding’.

De tijden veranderen, gewoontes ook, en nu vind je wel meer betrokkenheid, het wordt 
ons door allerlei kanalen duidelijk gemaakt. De man met de kinderen op de fiets of 
met de buggy. Het is niet meer weg te denken en dit is wel goed. God heeft vaders en 
moeders gegeven om samen betrokken te zijn en elk een  deel van de opvoeding op te 
nemen.

Spreuken 4:1

Luister kinderen, naar de vermaning 
van je vader en sla er acht op om 
inzicht te leren kennen, want Ik 
geef jullie een goede les verlaat 
mijn onderricht niet.

Foto: Pixabay - Lorraine Cormier
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Onlangs ben ik mij bewust geworden van 
het feit dat we bevoorrechte mensen zijn 
die de kennis van Gods woord mogen 
leren verstaan. “Die kennis” zei Jezus 
tegen de Schriftgeleerden “hebben ze 
weggesmeten” letterlijk staat er. Lucas 11 
v53 ‘ Wee u Schriftgeleerden, want u hebt 
de sleutel van de kennis weggenomen, zelf 
bent u niet binnengegaan en u hebt hen 
die binnengingen tegengehouden.’

Het belangrijkste dat we onze kinderen 
kunnen meegeven is de kennis van Gods 
woord. Lezen met de kinderen (een werk 
dat 95% van de tijd mijn vrouw doet) is 
daarom belangrijk. En wat wij voortleven 
zullen onze kinderen navolgen. Als ik zie 
naar mensen die zich hebben ingezet 
voor allerlei werk binnen de kerk: vb met 
kampen meewerken, zich inzetten in de 
erediensten dan zien we dat hun kinderen 
navolgers zijn.

Maar terug naar de bijbel, die ons nuchter, 
ophelderend beeld geeft wat ons gezin 
kan zijn met zijn moeites en dikwijls diep 
verdriet.

Dus vaders, ik wil je niet afschrikken en 
ook geen donderpreek houden op deze 
Vaderdag maar jullie bemoedigen met 
voorbeelden uit Gods woord en wetende 
dat ik ook maar een mens ben met zijn 
zonden.

Hier zien we de voorbeeldfunctie van onze vaders, onze woorden en gedrag zijn een 
les voor onze kinderen. Dikwijls zonder veel woorden nemen ze zowel de goede en de 
slechte dingen over. Hopelijk op latere leeftijd nemen ze de goeie dingen mee en laten 
ze achter wat niet goed was. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Vers 5. Het woord van 
God lezen en onderwijzen en geestelijk inzicht verwerven.

Foto: Pixabay - Free-Photos
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Bij het openen van de bijbel lezen we al de eerste moeilijkheden en ik bedoel niet alleen 
Adam en Eva, maar ook Abraham die Ismaël zijn zoon moet wegsturen (Gen 1 vers 11) 
of Isaak en Rebecca (Gen 25 v 28.) Isaak had Esau lief omdat hij graag wildbraad at 
en Rebecca had Jacob lief. Voorkeuren brengt jaloezie voort, wat we dan ook lezen bij 
Jacob met Jozef (Gen 37) of de zonen van Eli (Sam 2 v 12). De zonen van Eli hadden 
geen respect voor God en voor hem. De gevolgen bleven niet uit. Gods mannen die 
net als wij falen in de opvoeding vaak door eigen schuld, verwenning, gemakzucht enz. 
Maar ook een man naar Gods hart, koning David. Het verdriet die bij hem naar boven 
komt als hij op zijn sterfbed ligt, herinnert hem eraan dat alles wat hij meegemaakt 
heeft-grote overwinningen bejubeld en geëerd- niets opweegt tegen het verdriet dat 
kinderen hun ouders aandoen. En kinderen zijn dikwijls het product van hun ouders 
en dat beseft David maar al te goed als hij het laat optekenen. Het pijnlijke besef dat 
hij mede verantwoordelijk is. (II Samuël 23 vers 5) ’Maar niet alzo mijn huis bij God!’ 
Incest: Ammon en Tamar II Sam 13, Broedermoord: Absalom doodt Ammon. Opstand 
van Absalom II Sam 15, vernedering van David door Absalom, dood van zijn zoon 
Absalom (II Sam 19.) 

Alhoewel onze zorgen niet zo geweldig zijn 
als bij David kunnen we onszelf beklagen 
en verbitterd worden. 

Weet je wat bemoedigt ondanks alles, zegt 
David (II Sam 22 v22) ‘Ik ben van mijn 
God niet goddeloos afgeweken. Ik ben in 
die ellende God trouw gebleven en God 
David. Halleluja ! God is trouw

Dit is voor David allemaal een groot 
wonder als hij bedenkt en beseft wat hij 
zelf is geweest en hoe hijzelf de oorzaak 
was van die ellende in zijn huis.

David komt tot de conclusie dat het zo niet 
had moeten zijn, dat hij beseft dat de man 
naar Gods hart vele malen heeft gefaald. 
David was een man met passie om het 
werk van de Heer te doen maar ook om 
zijn begeerten te vervullen. David beseft 
en stelt zichzelf in vraag ‘waar komt dit 
allemaal vandaan?’ Want toen God Nathan 
stuurde met de boodschap dat het zwaard 
van Davids huis niet zou wijken toen hield 
dat verband met het overspel van Batsheba. 

Kon hij daarna spreken vanuit psalm 131 
v 1 Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn 
ogen zijn niet trots. Hij had die les geleerd.  
En als David naar zijn huisgezin kijkt en 
met verdriet het gedrag van zijn kinderen 
bekijkt hoor je die klacht van David, de 
hartpijn van zijn eigen zonde. Het had 
te maken met zijn eigen zonden. Als een 
voorbeeld voor zijn kinderen te zijn heeft 
hij gefaald. Dit geldt in zekere zin ook voor 
ons, de één moet dieper dan de ander. 
Ouders die verdriet hebben (en wie kent 
dat niet) als ze de weg van hun kinderen 
zien, het onverschillig en goddeloos gedrag 
van onze kinderen. Wat schieten we tekort 
op allerlei vlak. Maar het tweede deel van 
het vers zegt (II Sam 23 v 5b) “heeft Hij 
mij toch een eeuwig verbond gesteld. In 
alles geordend en bewaard. Voorzeker, 
daarin is al mij heil en vreugde, hoewel Hij 
nog niet laat opkomen”.

Die overdenking van Gods genadeverbond, 
daarin lag David zijn vreugde en dit is 
genoeg.

Een genadevolle God die Zijn verbond houdt ondanks onze zonden, door Jezus Christus 
onze Heer! Daarom roept David ons op in het vervolg van psalm 131 vers 3 
Israel (gelovige) hoop  op de Here van nu aan tot in eeuwigheid.

Bemoediging (hebr. 8vs 12) “Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn 
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag  BESLIST niet meer denken.” Amen
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5. Extraatjes

Resultaten uit de enquête:

Het magazine (geprint + website)
werd per week gemiddeld 

140 keer gelezen

Ben je lid van de gemeente De Pottenbakker?

In wat voor situatie breng je de 
quarantaine periode door?

Wat is je leeftijdsgroep?

Het publiek:

11%

83%

6%

Ik ben bezoeker
Ja
Nee, ik lees enkel het magazine

39%

39%

22%

Als koppel of met vrienden

Gezin met kinderen

Ik woon alleen

16%

5%

17%

17%

28%

17%

19 - 25 jaar
26 - 35 jaar

36 - 45 jaar
46 - 55 jaar

56 - 65 jaar
ouder dan 65 jaar

11%

83%

6%

Ik ben bezoeker
Ja
Nee, ik lees enkel het magazine

39%

39%

22%

Als koppel of met vrienden

Gezin met kinderen

Ik woon alleen

16%

5%

17%

17%

28%

17%

19 - 25 jaar
26 - 35 jaar

36 - 45 jaar
46 - 55 jaar

56 - 65 jaar
ouder dan 65 jaar
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Het belangrijkste onderdeel was de prediking!

Welke onderdelen werden gelezen:

Ervaringen magazine:

Extraatjes 11
Prediking 17
Tieners 7
Grote zondachsschool5
Kleine zondagsschool5
Weekuitdaging 10
Aanbidding 14
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Extraatjes

Prediking
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Grote zondachsschool

Kleine zondagsschool

Weekuitdaging

Aanbidding
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Groei en versterking van geloof: Ervaren van gemeenschap:

Ervaringen magazine:

1 5
3,4

1 5
3,9
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Groei en versterking van geloof: Ervaren van gemeenschap:

Ervaringen zoom-dienst:

1 5
3

1 5
3,7
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Nick interviewt:

Mieke Couwyzer

Vraag 1: Wat is jouw leukste, fijnste, meest bijgebleven 
herinnering uit de afgelopen weken / maanden / jaren?
 
Zomervakantie 1976: met het jeugdkoor 3 weken op 
rondreis in Michigan (VS) om er op te treden en er toch 
ook van een beetje vakantie te genieten.
Maart 1993: de geboorte van Heleen
Afgelopen maanden: Marc die wekelijks lekker brood 
bakt en elke zondag heerlijk voor mij kookt. Zo kan ik na 
de dienst nog rustig blijven napraten.

Vraag 2: Als je nu in de auto mocht springen en rijden 
waarheen je maar wil, waarheen zou dat dan zijn?

Ik heb altijd gedroomd van een reis door het Midden-
Oosten mét een trektocht door de woestijn. Dat zou 
vandaag wellicht niet aan te bevelen zijn. Maar nu zou ik 
graag naar de Provence (Frankrijk) trekken.

Vraag 3: Wat is jouw favoriete moment van de dag?

De avond: alle werk is meestal achter de rug  en ik kan 
dan rustig lezen of af en toe een preek of Bijbelstudie 
beluisteren.  En scrabbelen met Christine en Els.

Vraag 4: Welk Bijbelvers spreekt voor jou en waarom?

‘Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met 
Christus in God. Christus is mijn (ons) leven.’ (Kol. 3: 3-4).
Er ligt volgens mij geen grotere bescherming, geen 
dieper geborgen-zijn en volkomen aangenomen zijn door 
God in deze verzen. Bovendien zegt de tekst dat Christus 
ons leven IS. Als we deze waarheid diep in ons hart laten 
doordringen, kunnen we leven vrij van elke bezorgdheid 
en angst.

Vraag 5: Wat is een verborgen talent van jou?

Tja, een ‘verborgen’ talent?  Laat mij zeggen dat ik iets 
met ‘taal’ heb. Ik lees graag mooie teksten en mooie 
zinnen en ik schrijf zelf ook graag mooie teksten (geen 
gedichten) met helder geformuleerde zinnen. Ook lees 
ik vaak teksten na die anderen geschreven hebben. Ik let 
er dan altijd op om mooie, heldere zinnen te formuleren 
met de juiste woordkeuze en die grammaticaal correct 
zijn opgebouwd en geen schrijffouten vertonen. Ik zoek 
naar gepaste woorden die aansluiten bij de context 
en soms lees ik de zin luidop voor, om na te gaan of 
het ritme klopt.  (Dit laatste is niet altijd noodzakelijk). 
Het betreft natuurlijk teksten met een zekere literaire 
waarde.  Als ik boeken lees, hou ik vaak een potlood 
in de hand om mooie zinnen of uitdrukkingen aan te 
strepen.

Vraag 7: Is er iets wat je nog kwijt wil aan de lezers van 
dit magazine?

Dank voor al jullie gebeden, jullie bemoedigingen, 
jullie troost, jullie zorg, jullie liefde, jullie 
bezoekjes, jullie telefoontjes en sms-jes ……..Om 
nooit te vergeten en jullie hetzelfde te geven!

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
p

: 

Interview Mieke 
 

1. Wat is jouw leukste / fijnste / meest bijgebleven herinnering uit de afgelopen weken / 
maanden / jaren?  

Zomervakantie 1976: met het jeugdkoor 3 weken op rondreis in Michigan (VS) om er op te treden en 
er toch ook van een beetje vakantie te genieten. 
Maart 1993: de geboorte van Heleen 
Afgelopen maanden: Marc die wekelijks lekker brood bakt en elke zondag heerlijk voor mij kookt. Zo 
kan ik na de dienst nog rustig blijven napraten. 
 

2. Als je nu in de auto mocht springen en rijden waarheen je maar wil, waarheen zou dat dan 
zijn? 

Ik heb altijd gedroomd van een reis door het Midden-Oosten mét een trektocht door de woestijn. 
Dat zou vandaag wellicht niet aan te bevelen zijn. Maar nu zou ik graag naar de Provence (Frankrijk) 
trekken. 
 

3. Wat is jouw favoriete moment van de dag? 
De avond: alle werk is meestal achter de rug  en ik kan dan rustig lezen of af en toe een preek of 
Bijbelstudie beluisteren.  En scrabbelen met Christine en Els. 
 

4. Welk Bijbelvers spreekt voor jou en waarom? 
‘Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Christus is mijn (ons) leven.’ 
(Kol. 3: 3-4). 
Er ligt volgens mij geen grotere bescherming, geen dieper geborgen-zijn en volkomen aangenomen 
zijn door God in deze verzen. Bovendien zegt de tekst dat Christus ons leven IS. Als we deze waarheid 
diep in ons hart laten doordringen, kunnen we leven vrij van elke bezorgdheid en angst. 
 

5. Wat is een verborgen talent van jou? 
Tja, een ‘verborgen’ talent?  Laat mij zeggen dat ik iets met ‘taal’ heb. Ik lees graag mooie teksten en 
mooie zinnen en ik schrijf zelf ook graag mooie teksten (geen gedichten) met helder geformuleerde 
zinnen. Ook lees ik vaak teksten na die anderen geschreven hebben. Ik let er dan altijd op om mooie, 
heldere zinnen te formuleren met de juiste woordkeuze en die grammaticaal correct zijn opgebouwd 
en geen schrijffouten vertonen. Ik zoek naar gepaste woorden die aansluiten bij de context en soms 
lees ik de zin luidop voor, om na te gaan of het ritme klopt.  (Dit laatste is niet altijd noodzakelijk). 
Het betreft natuurlijk teksten met een zekere literaire waarde.  Als ik boeken lees, hou ik vaak een 
potlood in de hand om mooie zinnen of uitdrukkingen aan te strepen. 
 
6. Is er iets wat je nog kwijt wil aan de lezers van dit magazine?  
Dank voor al jullie gebeden, jullie bemoedigingen, jullie troost, jullie zorg, jullie liefde, jullie 
bezoekjes, jullie telefoontjes en sms-jes ……..Om nooit te vergeten en jullie hetzelfde te geven! 
 
 
Tips volgende week (Valentina): 
 

  

S 
CIA = TINA 

8540 
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Gezocht • Extraatjes!
Graag maken we dit 
magazine samen. 
Daarvoor mag jij ook je 
input doorsturen. Heb je 
iets leuks dat je wilt delen 
met de gemeente? 

Mail ons:

 � lied
 � getuigenis
 � gedicht
 � brief
 � kaartje
 � tekening
 � foto
 � recept
 � puzzel
 � weekuitdaging
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be
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BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen


