3 december 2021

Beste gemeenteleden,
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Samensteller was Carla van Ee.
Carla is verhuisd en heeft haar taken overgedragen aan mij.
Ook in 2022 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.
Daarom een uitnodiging aan u / jou:
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een
overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt,
eventueel met een bijpassende illustratie. Je gebruikt maximaal 250 woorden.
We laten ons dit maal inspireren door het thema “genoeg” (en dat is actueel genoeg).
Onze maatschappij loopt tegen grenzen aan, zeker gezien het klimaat en het wereldwijd heersende
Coronavirus.
Om je op weg te helpen enkele associaties rond “genoeg”:
Wanneer is genoeg genoeg?/ Zonden en boetedoening
Genieten van genoeg/ Need and greed (behoefte en hebzucht)
Rupsje nooit-genoeg/ Rentmeesterschap duurzaamheid
Genoeg staat tegenover tekort / Ik heb er genoeg van
Genoeg van teveel/ Genoeg van te weinig
Meer dan genoeg/Oud en wijs genoeg/ Tot uw of mijn genoegen
Er schoon genoeg van hebben/ Mijn genade is u genoeg
Mijn woord is u genoeg/ Nooit genoeg
Goed genoeg/ Genoegdoening
Genieten van genoeg/ Van wijsheid kan je nooit genoeg hebben
Een boterham met tevredenheid/ Geen tijd, tijd genoeg
’t is welletjes, basta!
Denk ook aan Bijbelse invalshoeken die gaan over “genoeg”
Van U is de toekomst (centrale jaarthema Ambacht Oost)
De wijze en dwaze meisjes
Vele goederen, opgeslagen voor vele jaren, deze nacht zal uw ziel van u genomen worden
Uw woord is mij genoeg de hoofdman ven Kapèrnaüm
Jeremia 3, Bergrede, Prediker 5 vers 19, Spreuken 30 vers 8
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, ook aan zijn eigen goed of kan het altijd beter?
Spreekwoord: Het betere is de vijand van het goede
Nooit kan het geloof teveel verwachten
Geef ons heden ons dagelijks brood
Philippensen 4 vers 12
Ruth de regel van het randje
Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer 40 mooie bijdragen te kunnen
publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……
Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 25 januari 2022 bij mij aan te leveren, liefst digitaal via
keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.
Hartelijke groet,
Kees Nieuwstraten,
tel: 06 25108182.

