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Inhoud:

Bidstond • in de kerk

De tweewekelijkse bidstond gaat door in het gebouw 
Volgende bidstond op 15 februari om 19u30.

Hopelijk tot dan!

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd

Fo
to

: U
ns

pl
as

h -
 P

at
ric

k 
Fo

re
.jp

g



• 3 •

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 811 2679 5784  •  Pasw: 299505

zoom-dienst

Oproep • getuigenissendienst

Komende zoom-dienst: 
7 februari • 21 februari

Start: 10u • voor technische 
ondersteuning kom je best 15 
min eerder

Op zondag 14/02 zal er een getuigenissendienst 
plaatsvinden (niet via Zoom, maar via een op 
voorhand samengestelde video, met afwisseling 
van liederen en korte boodschappen van mensen 
uit de gemeente). Het woord ‘getuigenis’ schrikt 
sommigen misschien af, maar hieronder verstaan 
we een hele waaier aan mogelijke zaken, groot 
of klein, voor iedereen die graag iets willen 
doorgeven:
• iets wat je verwonderd heeft;  
• iets wat je de laatste weken ontdekt of geleerd 

hebt;
• een mooi lied dat je gehoord hebt en wilt 

delen;
• een interessant boek dat je gelezen hebt en 

daaruit iets wilt delen;
• een gesprek met iemand dat je geraakt heeft;
• ...

Wil jij ook iets doorgeven? Laat het weten aan 
Nick via nickvermeirsch@gmail.com of 0476 
04 36 21 en dan bespreken we hoe we op een 
praktische manier jouw filmpje kunnen verwerken 
in onze compilatievideo voor 14 februari!

Foto: Unsplash - Markus Winkler.jpg

Was jij 
hier ook 

bij?
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpx5jotH2gjjZ8iC8pYHUbBo

https://open.spotify.com/playlist/483RBa1U788UpNRSzDkp3j

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Levende offers (Opw 648)

U roept ons, Vader,
Om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
In uw nabijheid
En buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
Open ons hart,
Help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
Dankzij uw dood
Mogen wij voor U staan.

Refrein:
Hier zijn wij,
als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

(herhaling vanaf het begin)

Bridge:
Wij knielen neer bij het kruis,
Zien uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
Ons leven geven wij.
Wij eren U...

Refrein (2x)

Foto: Unsplash-Zac Durant.jpg
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Hoe kan ik anders (Opw 749)

Hoor, hoe een eeuwig lied
Echoot in mijn ziel
Een eindeloos gezang
Ook als de storm opsteekt
Houd ik vol, ik weet
Waar ik schuilen kan

Refrein:
Hoe kan ik anders,
ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders,
ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart
voor Hem zingt

Foto: Unsplash-Zac Durant.jpg

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 overkomen, 
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)

Ik kijk omhoog, en wacht
In de zwartste nacht
U redt mij altijd weer
En ik mag met U mee
U laat mij niet alleen
Ik zing, wat U mij leert

Refrein

Bridge:
Ik zing, als ellende komt
Ik zing, als ik win
Ik zing, als het tegenzit
En zelfs als ik val
Ik zing, want U houdt mij vast
Ik zing, want U helpt,
Ik zing, want U hoort mij Heer
Als ik roep in gebed
Ja ik zing, met mijn laatste adem
‘K zing, want ik weet
Dat ik straks in de hemel zing
Met heel het hemelkoor.

Refrein
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Wat mij dierbaar was (Opw 460)

Wat mij dierbaar was, 
Wat ik vinden wou, 
Dingen waar ik mij aan binden zou, 
Alles wat ik zocht, 
Kennis, macht of geld 
Heeft geen waarde meer. 
Wat werk’lijk telt:

Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus; 
Dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
O, ik hou van U...

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 
Doordat U mij uw genade geeft. 
En mijn liefste wens is om meer en meer 
Zoals U te zijn die in mij leeft.

Refrein

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, 
Zal ik delen in uw heerlijkheid. 
Door nu een met U in uw dood te zijn, 
Zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

Refrein

Jezus, wij vieren dat U overwon 
(Opw 477)

Refrein: (2x)
Jezus, wij vieren dat U overwon;
Jezus, uw liefde maakt ons blij.
Jezus, U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.

Eens vastgebonden,
Geknecht door slavernij,
Maar Jezus droeg de zonden,
Daardoor maakte Hij ons vrij.
Door zijn verlossing vieren wij nu feest
En om zijn liefde juichen wij.

Refrein

De weg is open om met vrijmoedigheid
Binnen te lopen in zijn aanwezigheid.
Daar, in zijn glorie,
Verdwijnen angst en nood,
Zijn liefde raakt ons wezen aan.

Refrein (2x)

Soeverein (OPW 806)

Er ligt hoop in onze tranen 
Er ligt kracht in ons verdriet 
U ontmoet ons als een Vader 
En doet onze angst teniet
 
U bent werkzaam als wij wachten 
U heiligt ons steeds meer 
Boven al onze gedachten 
Leert U ons vertrouwen, Heer

Refrein:
U geeft ons hoop en voorspoed 
U vergeet uw mensen niet 
U bent er in het vuur en in de vloed 
Uw trouw is voor eeuwig 
Uw liefde houdt stand 
U bent soeverein, o God

Onvoorstelbaar is uw wijsheid. 
Wie begrijpt uw wegen, Heer? 
U troont hoger dan de hemel 
En toch knielt U bij ons neer
 
Diep bewogen met wie pijn lijdt 
En door niemand wordt gehoord 
U omringt en ondersteunt mij 
Mijn vreugde vind ik in uw Woord

Refrein

Bridge: (2x)
Ook wanneer de vijand ons beschadigt 
U keert het voor ons om 
U geeft ons reden om U te eren 
Ook al voert de weg door diepe dalen 
Uw trouw blijft steeds bij ons 
U geeft ons reden om U te eren

Refrein
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2. Weekuitdaging
“Samen”

Afgelopen week was het gedichtenweek (van 28 januari tot 3 februari). Het 
thema is “samen” en de stad heeft een oproep gedaan om zelf gedichten te 
schrijven of op te zoeken rond het thema “samen” en deze aan je raam te 

hangen zodat voorbijgangers het kunnen lezen. Wat een heerlijk thema en wat 
kunnen wij hier als christenen veel over vertellen! We mogen samen leven met 
een geweldige God die ons helpt en leidt. Ondanks deze vreemde tijden weten 

we dat we niet alleen zijn. Een gedicht aan je raam hangen is een hele mooie en 
eenvoudige manier om hier iets over te kunnen delen. Doe je mee?

PS: Stuur je gedicht eens door naar 
weekbundel@depottenbakker.be dan 

publiceren we het in de extraatjes.
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3. Kidsmoment

https://youtu.be/GWf1uRysQL0

Te bekijken via:

Zijn kado gebruiken

Volgende keer:
Nu is het twee weken pauze! Daarna vliegen we er opnieuw in! Vanaf 21 februari zijn we er weer tot en met 
Pasen. En daar kan jij ook iets in doen. We hebben namelijk een nieuw themalied: ‘Jesus is alive’ van Make 
Some Noise. We kunnen God groot maken met onze stem, maar ook met onze dans. Wat kun jij dan doen, 
vraag je je af? Wel, maak een filmpje waarop jij, je broer, je zus, je neef, nicht, oma of opa, je ouders, of je 
ganse gezin danst. Dat kan helemaal vrij of met de dansjes van het liedje zelf. Film zeker PLAT (horizontaal) en 
zorg dat je goed in beeld bent! Stuur daarna je filmpje door naar tuurenlou@ekkuurne.be tegen 14 februari 
2021. Hier kun je de danspasjes vinden, als je ze wilt gebruiken: https://youtu.be/jgzfuiWFiw8

Voor het werkje: kijk in de bijlagen

Met
Tuur &

Lou
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

De vrede van God

Hey! Deze week terug een tienerrubriek op papier in dit boekje, om binnenkort terug via Zoom samen te 
komen!

Zeker in deze tijden met de nodige onzekerheden hebben we allemaal vrede van God nodig. Los van de 
omstandigheden: wie onvrede in het hart heeft, beleeft het leven niet ten volle zoals hij of zij dat zou willen. 
Vrede is om naar uit te kijken, net zoals men uitkeek naar de komst van vrede in tijden van oorlog. De titel van 
deze overdenking is dan ook:

Lees hieronder even een stukje uit Filippenzen 4 mee:

Zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik houd van 
jullie. Ik verlang ernaar jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie.
Tegen Euodia en Syntyche zeg ik dat ze moeten stoppen met ruzie maken en dat ze één 
moeten zijn in de Heer. En aan jou, mijn trouwe medewerker, vraag ik om deze twee vrouwen 
te helpen. Want zij hebben samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws te brengen, 
samen met Klemens en mijn andere medewerkers. Hun namen staan allemaal in het Boek van 
het Leven.
Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! Laat alle mensen zien dat jullie 
vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed 
aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met 
geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus 
Christus.
En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi 
en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van 
de vrede bij jullie zijn.

Enkele vraagjes om over na te denken:

• In het voorlaatste blokje tekst lezen we hoe de vrede van God tot ons komt. Welke “voorwaarden” lees je? Sta bij 
elke voorwaarde even stil. Lukt het jou om dat te doen? Is het een uitdaging om dit meer te doen, om meer van 
Gods vrede te ervaren?

• Ook in het laatste blokje tekst lezen we enkele zaken die tot vrede kunnen leiden. Lijkt dit haalbaar voor jou? 
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Overdenking:

Het boek van het leven

We lazen: Want zij hebben samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws te brengen, samen met Klemens en mijn 
andere medewerkers. Hun namen staan allemaal in het Boek van het Leven.

Wat doet jou om ‘in het Boek van het Leven te staan”?

Deze passage deed mij overigens denken aan een passage in Openbaring 2: 

Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt. Als je overwint, zal Ik 
je te eten geven van het geheime manna, het geheime 
brood uit de hemel. En Ik zal je een witte steen  geven 
met daarop een nieuwe naam. Niemand anders dan jij zal 
die naam weten.

Hoe ervaar jij deze “witte steen” en een “nieuwe naam”? Leuk om over na te denken! 

Bidden en danken

Hoe verhouden danken en vragen zich in jouw gebeden? Zegt dat iets over de
manier waarop je in het leven staat? Zou het een verschil maken om eerst te danken, vooraleer Gods hulp te roepen? 
Hoe kader je dit in “vrede”?

De vrede van God en tijd maken voor God

Onze gedachtes worden constant gevuld met de dingen die we zien, lezen, luisteren en doen: internet, computer, 
tv,… . Onze gedachten worden snel afgeleid en we lezen nochtans dat het zo belangrijk om onze gedachten te richten 
op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord 
hebben. 
Want: “Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.”

Welke inzichten kunnen ons helpen om te beseffen dat we tijd moeten maken voor God en ons richten op de zaken die 
werkelijk tellen? Onderstaande Bijbelteksten kunnen ons helpen:

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mattheüs 6:21)

Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken  worden. 
(Mattheüs 6:33) 

Ik ben geroepen om in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. (Johannes 15:19, Johannes 17:14-19)

Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij 
zal verslinden. (1 Petrus 5:8)

Eigen bewerking gebaseerd op The Navigators en Frank Myrland.
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Door: Daniël van Dingenen

5. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/quarantaine/

Prediking te beluisteren via:

Covid 19

Een tijd of periode dat we stilgezet worden, ook 
als christen. Dit is wel even aanpassen. Dít zijn 
we niet gewoon!

Wat is de bedoeling van dit alles, of waarom laat 
God dit toe?

In mijn stille periodes werd ik bepaald bij 
nummer19:

Handelingen 19 (Ganse hoofdstuk)
Hoe daar toen de Gemeente in moeilijke tijden terug vorm nam. Hoe valse leraars gestraft 
werden. Hoe afgodendienaars voor opschudding zorgden.

Genesis 19 (Ganse hoofdstuk)
De verwoesting van Sodom en Gomorra. Lot en zijn dochters.

Exodus 19 (Ganse hoofdstuk)
De verschijning des Heren op de berg Sinaï. “Indien gij aandachtig naar Mij luistert en 
Mijn verbond bewaart”. Waar staan wij vandaag?

Leviticus 19 (Ganse hoofdstuk)
Levensheiliging. Waarom? De Heer spreekt en wij Zijn ook Zijn volk. 16 keer “IK BEN DE 
HERE, UW GOD.”

Numeri 19 (Ganse hoofdstuk)
Een altoos durende inzetting. Het reinigen door besprenkeling van het water der reiniging. 
Het bloed van de vaars waaraan geen gebrek was wordt gesprenkeld. Jezus’ bloed is ook 
vergoten: gesprenkeld om ons te reinigen van alle zonden, volkomen rein.

Deuteronomium 19 (Ganse hoofdstuk)
Per ongeluk iemand doden, geen bloedschuld. Rechtvaardig oordelen: hoe staat het 
vandaag in onze rechtstaat?
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Jozua 19 (Ganse hoofdstuk)
Rechtvaardige verdeling van het erfdeel. Op te merken: Jozua, de uitredder, ontvangt een 
erfdeel in hun midden. Vandaag: Jezus in het midden. Is het ook ons verlangen vandaag 
dat De Redder in ons midden is?

Richteren 19 (Ganse hoofdstuk)
Schanddaad te Gibea… Verschrikkelijk. Ook nu gebeuren zulke verschrikkelijke dingen en 
wordt dit zelfs door goddelozen nog gepromoot. Kijk naar de filmindustrie. Walgelijk! 

1 Samuël 19 (Ganse hoofdstuk)
De koning door de Here gekozen moet vluchten voor de koning die door het volk is 
gekozen.

2 Samuël 19 (Ganse hoofdstuk)
Verdriet over een zoon. Davids terugkeer naar Jeruzalem. Oderhandelingen om vrede te 
sluiten tussen volken en broeders. Hoe is dat vandaag in de wereld?

1 Koningen 19 (Ganse hoofdstuk)
Elia’s tocht naar Horeb, 40 dagen en 40 nachten. De openbaring Gods in Horeb. De 
roeping van Elisa. Waar zijn vandaag Gods profeten?

2 Koningen 19 (Ganse hoofdstuk)
Ten tijde van Koning Hizkia. De voorzeggingen van Jeruzalems bevrijding. Het gebed van 
Hizkia: “Neig, Here, Uw oor en hoor. Open Here, Uw oog en zie. Hoor ons gebed in deze 
tijd, hoor de boodschap. Wat is vandaag ons gebed?

1 Kronieken 19 (Ganse hoofdstuk)
Zware strijd tegen de Ammonieten en de Arameeërs. Maar de Heer geeft de overwinning.

2 Kronieken 19 (Ganse hoofdstuk)
Koning Josafat regelt de rechtspraak. In de vreze des Heren zult gij handelen, in 
getrouwheid en met een volkomen hart.

Job 19 (Ganse hoofdstuk)
Zware klacht en smeekbede. Job wordt door iedereen genegeerd, ontweken, verafschuwd. 
Hij denk zelfs door God verlaten te zijn. In zo’n ziek lichaam. Ondanks alles is zijn hoop op 
God. Maar ik weet: mijn Losser leeft!

Palm 19 (Ganse hoofdstuk)
Gods majesteit in de schepping en de Wet. De vreze des Heren is rein.

Spreuken 19 (Ganse hoofdstuk)
Een les voor iedere dag. Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here. Hij zal hem zijn 
weldaad vergelden.

Jesaja 19 (Ganse hoofdstuk)
Gods heilsplan met Egypte, Syrië en Israël. Zij zullen samen de Here dienen. Mijn volk, 
Mijn werk, Mijn erfdeel.

Jeremia 19 (Ganse hoofdstuk)
Waarschuwing van de Here via Zijn profeet Jeremia, de pottenbakkerskruik. Als beeld 
aan stukken geslagen, omdat zij hun nek hebben verhard om niet naar Gods woorden te 
horen.
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Ezechiël 19. (Ganse hoofdstuk)
Klaaglied over Israëls vorsten. De jonge leeuw wordt tot zwijgen gebracht. De prachtige 
wijnstok wordt uitgerukt. Er blijft niets meer over van wat de Heer zou kunnen behagen.

Mattheüs 19. (Ganse hoofdstuk)
Jezus spreekt, eindelijk. De Profeet… Ook naar Hem hebben zij ook niet geluisterd. 
Nochtans, Hij spreekt, Hij zegent, Hij waarschuwt, Hij nodigt uit en Hij weent.

Lucas 19. (Ganse hoofdstuk)
Bekering van Zacheüs. Wat doen we als de Heer ons een opdracht geeft of iets of iemand 
toevertrouwd? Gezegend, Hij die komt in de Naam van de Heer. De tempelreiniging: de 
heilige plaats, Gods bedehuis was tot een rovershol geworden. Hoe staat het vandaag in 
onze wereld?

Johannes 19. (Ganse hoofdstuk)
Het lijden en sterven van onze Heer, Jezus. Zie, de Mens. De kruisiging: het kruis dat ons 
redding brengt, onze schuld gedragen aan het kruis. De grootste genade ooit. Uniek in het 
ganse heelal. In de hemelen en op aarde. Eénmaal en voor altijd. Dank u, Heer, voor mij, 
voor ons!

Openbaring 19. (Ganse hoofdstuk)
Overwinning op Babylon, geen verwarring meer. Alle eer aan onze God. De bruiloft van 
het Lam. Alleen God aanbidden. Christus, “het Woord Gods”, getrouw en waarachtig, de 
volle Waarheid, Koning der koningen en Here der heren, het beest en de valse profeet 
overwonnen.

De Heer toont Zijn majesteit en 
macht. Gans het Woord Gods zal 
ons vandaag, ook in deze periode 
van onrust en vertwijfeling, leiden, 
vertroosten en bevestigen dat 
Hij heerst in ons leven en in de 
gemeente.

Welke paralellen zien wij 
vandaag, in 2021, in de wereld, 

in de gemeente en in ons 
persoonlijk leven? Het is goed 
om hierbij stil te staan. Heer, 

toon ons Uw weg, geef ons 
wijsheid die van U komt.

Foto: Pexels - Jens Johnsson.jpg
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Quarantaine
=

het Franse woord voor het getal 40.

In Quarantaine:
• Je wordt afgezonderd voor een tijd van de medemens om een ander niet te besmetten 

(geen 40 dagen…).
• Afgezonderd, apart gezet... om te herstellen, om je voor te bereiden op wat komen gaat.

Heilig betekent: afgezonderd 
of apart gezet voor en in de 
dienst van de Heer. Kijk naar 
Mozes: 3 x 40 jaar. Boven 
op de berg: 40 dagen en 40 
nachten. Elia, 40 dagen en 40 
nachten. De Heer Jezus, na Zijn 
doop, door de Geest gedreven 
in de woestijn, 40 dagen 
en nachten om Zich voor te 
bereiden wat er komen gaat. 
Hij is 40 dagen verschenen 
aan zijn apostelen en 
discipelen na Zijn opstanding 
om hen voor te bereiden op 
wat komen zou. We worden 
stil gezet met een bedoeling, 
laten we de Heer bidden welk 
doel we moeten nastreven. 
Het in alle nederigheid van 
Hem verwachten in en door de 
kracht van de Heilige Geest.

Voor vandaag:

Judas vers 19 -21:
Bewaar uzelf in de liefde Gods en bouw 

uzelf op in uw allerheiligst geloof.

Jesaja 65: 17 -19:
Maar gij zult u verblijden en juichen voor 

eeuwig over hetgeen Ik schep. 

Hoe? Dat lees je verder.

Ter bemoediging:

De Heer zegene ons allen!
Alle eer aan Hem.

Foto: Pexels - Cott
onbro.jpg
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6. Extraatjes

Sudoku:

Raadsels van de week:

1. Waarom lopen de dieven langs de snelweg?
2. Een auto rijdt aan 120 per uur door een 

bocht. Welke banden verslijten het minst?
3. Waarom kan een ei niet bevriezen?

Antwoorden: 1. daar heb je een vluchtstrook - 2. De reservebanden - 3. Omdat er een dooier in zit - 4. de opscheplepel - 5. De tijd - 
6. Heel fijn zand - 7. Kwak

4. Wat is het vervelendste bestek?
5. Wat vliegt zonder vleugels?
6. Zeven en zeven wat krijg je dan?
7. Wat zegt een kikker als hij uit de boom valt.
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Rust voor je ziel
Elizabeth George

12 kostbare beloften uit
Psalm 23

€17,95

Beter leren Bijbellezen
Gertjan Oosterhuis

Beter leren bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor 
iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan 
ook prima persoonlijk gelezen worden. Veel christenen ervaren bijbellezen als 
moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel 
om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het bronboek is voor 
christenen en onmisbaar is om God te leren kennen. Dit boek helpt de lezer om 
beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de 
Bijbel, de tijd van de Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. 
Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit 
boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw open gaat.

€13,99

Rouwkost
Judith Stoker

150 kaarten met bemoedigingen, gespreksvragen, tips 
en troost na verlies van een geliefde. Inspiratie om 

je verlies te doorleven. Een steuntje in de rug in een 
moeilijke tijd. Hulpmiddel om te praten over je verlies.

Gebaseerd op het boek ‘Doorleven’ (omgaan met 
rouw en verlies) van Judith Stoker

€17.50

Boekentips:

Verkrijgbaar in 
maandag gesloten

dinsdag email & facebook
woensdag email & facebook gesloten

donderdag 9u30 - 12u 14u - 18u
vrijdag 9u30 - 12u 14u - 18u

zaterdag 9u30 - 12u 14u - 17u
zondag gesloten
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Recept- chocoladetruffels:

Oproep:

Ingrediënten: (voor 8 porties)

Voor de basis:
• 100g boter
• 100g suiker (fondantsuiker)
• 250g fondantchocolade
Voor de decoratie (kies wat je wilt):
• chocoladedecoratie
• amandelschilfers
• speculaas
• fondantchocolade
• witte chocolade

Bereiding:
1. Smelt de chocolade au bain-marie. Laat ‘m niet warmer 

worden dan 40°C.
2. Klop de boter op met de fondantsuiker, met de mixer of in de 

keukenrobot.
3. Voeg de gesmolten chocolade toe en klop nog even verder 

tot alles goed gemengd is. Roer er eventueel ook een 
smaakmaker door.

4. Doe het mengsel in een spuitzak met effen spuitmond en 
spuit rondjes of lijntjes van 3 cm lang op een bakplaat met 
bakpapier. Laat opstijven in de koelkast.

5. Smelt de chocolade voor de afwerking au bain-marie. Laat ‘m 
niet warmer worden dan 45°C en vervolgens weer afkoelen 
tot 29°C voor witte chocolade, 30°C voor melkchocolade 
en 31°C voor pure chocolade. Prik de truffels op een 
fonduevorkje en haal ze door de gesmolten chocolade 
en vervolgens door de chocoladekrullen, koekkruimels of 
amandelschilfers. Laat opstijven.

Deze week alweer het laatste deel van ons vervolgverhaal Bijbel in beeld.

We zoeken een nieuw verhaal!

Heb jij iets van ongeveer 20 pagina’s dat we kunnen gebruiken?

Mail naar: weekbundel@depottenbakker.be
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Einde!
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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
 � wandelroute
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be

Kidsmoment
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BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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