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Zout 

Een aantal jonge kloosterlingen zat met de abt aan de maaltijd. De jonge monniken vroegen: 

‘Wat is de kern van christelijk geloof?’ 

De abt antwoordde: ‘Het draait erom dat je een nieuw mens wordt, dat je je met Christus gaat 

bekleden.’ 

Een van de jonge monniken schrok: ‘Ik ben Antonius, ik kan toch niet iemand anders worden?’ 

De andere monniken riepen hetzelfde: ‘Ik ben Benedictus... ik ben Wulfraat... wij kunnen toch 

niet iemand anders worden?’ 

De abt pakte zout en strooide dit over zijn aardappelen. ‘Kijk,’ sprak hij, ‘door dit zout verandert 

de smaak van de aardappelen niet. De smaak ervan wordt alleen maar sterker. Christus is als 

zout. Als Antonius zichzelf met Hem bekleedt, wordt hij alleen maar meer Antonius, en 

Benedictus zou meer Benedictus worden en Wulfraat meer Wulfraat.’ 

(Geïnspireerd op een uitspraak van C.S. Lewis) 

 

Kerk present bij Loop voor Hoop 

Op 23 en 24 juni 2018 wordt op het terrein van Voetbalvereniging  Sporting,  een grote 

sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de kankerbestrijding. Er komen 

honderden deelnemers. Onder de lopers is een groot aantal survivers, mensen die de vreselijke 

ziekte hebben overleefd. 

Dit evenement wordt eens in de twee jaar georganiseerd. In 2013 en in 2015 is via Hart voor 

Zaanstad een opblaasbare kerk op het terrein geplaatst. Het was een herkenbaar stukje kerk 

waarin iedereen de gelegenheid had even te rusten, te praten, te bidden, te luisteren naar 

muziek, een korte vesper mee te maken of gewoon wat aandacht te krijgen. 

Dat dit zeer is gewaardeerd, blijkt uit de vraag van de organisatie om ook dit jaar als  kerk 

aanwezig te zijn. Graag hebben we toegezegd weer present te zijn, hoewel het flink wat kost. 

Tegen zo’n vraag kan je toch geen nee zeggen. De kerk zal er dus staan. 

De sponsorloop start zaterdag 23 juni om 14.00 u en eindigt zondag 24 juni om 14.00 u.  

 

 

AGENDA 

 Donderdag, 19:00 uur Repetitie Rouw- en Trouwkoor 

 Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur  Woord- en Communieviering met Samenzang 

Voorganger: Pastor M. Bruijns  

 Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor T. Molenaar 
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De collecte vorig weekend was € 304,03 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

Perfect? 

Een oude man zit op het plein, en om hem heen hangen wat opgeschoten jongens. Het gesprek 

gaat over de liefde, en er worden grappen en kwinkslagen uitgewisseld. Iemand vraagt: 

‘Waarom ben jij nou altijd alleen gebleven?’ ‘Tja, jongens, ik heb mijn hele leven gezocht naar 

de perfecte vrouw’, zegt de man. ‘Van Kadmandu tot Medina, van Bangkok tot Mekka, en ten 

slotte heb ik haar gevonden.’ ‘Maar, hoe zit dat dan?’, vraagt die jongen verbaasd. ‘Je bent 

toch nog steeds alleen? Wat is er gebeurd?’ ‘Och’, zegt de oude man, ‘zij zocht de perfecte 

man.’ 

 

 


