Zondagmorgen 18 juli 2021
Toen ik het evangelie van deze zondag doorlas, bedacht ik me hoe de tekst past bij
vandaag. Jezus zegt daarin: “Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te
zijn en rust wat uit.”
Rust wat uit!
Morgen begint de vakantietijd en voor velen een tijd om het inderdaad wat rustiger aan te
doen. De scholen gaan dicht en veel mensen hebben, ondanks de beperkingen, tóch
plannen kunnen maken om er op uit te gaan. Ook de Zondagmorgen neemt rust met dit
verschil, dat we in september deze draad niet meer oppakken. Want nu de regels
voorzichtig versoepelen en velen gevaccineerd zijn, kunnen we elkaar toch weer
makkelijker na de viering in de kerk ontmoeten, onze nieuwtjes uitwisselen en elkaar een
fijne zondag toewensen.
Wij, Jan, Eva en ik hebben met plezier de ‘Zondagmorgen’ iedere week verzorgd. Het was
voor jullie maar zeker ook voor ons iedere keer weer een verrassing, wel 65 keer!
Bij deze aflevering zie je ook wat steekwoorden van verschillende columns en wil je ze nog
eens teruglezen? Ga dan naar de homepage https://lamgodsleiden.nl/nieuws/verzameldezondagmorgen-gedachtes/

een fijne zondag, Eva, Jan en Ali
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Dit jaar geen
feestelijk
Hosanna in de
kerk, maar via
radio en tv

‘We houden afstand , zien elkaar en
zeggen gedag. En zo trekken wij verder in
‘zuster en broederpas’ 1,5 van elkaar en
toch niet alleen. We zitten allemaal in het
zelfde schuitje.
10 mei 2020

5 april 2020

‘Wilt u zeggen dat onze gebeden geen nut
hebben?’
‘Zonder meer. Maar als je niet vroeg
opstaat, zul je nooit de zon zien opkomen.
Als je niet bidt, zul je zijn aanwezigheid
nooit merken, ook al is Hij dichtbij’
18 oktober 2020

Laat me de eerste drie
Gods hulp komt niet
dagen in de mocassins
met veel tam tam maar
(schoenen) van mijn
via de stilte van je hart
buurman lopen voordat
en soms met zo iets
ik kritiek op hem
eenvoudigs als een
uitoefen.
kinderliedje.
6 september 2020
5 juli 2020
‘Amor tussisque non celatur’ = Liefde en
hoest blijven niet verborgen’
Wat zou het verhaal achter deze naam van
dit schip zijn?
25 oktober 2020
‘laat ons nu ‘t
jaarfeest vieren
Van de Maagd
Cecilia…

‘Er zijn door de eeuwen heen heel wat
kerstverhalen verteld en geschreven, al of
niet verfilmd.
Deze verhalen, hoe kleurrijk en fantasievol
ook, ze eindigen allemaal bij de stal van
Bethlehem en/of de vrede van kerstmis’
20 december 2020
‘De voorstelling is afgelast, maar hier
hebben jullie wat koekjes voor straks bij
de thee’

22 “Ik
november
2020 niet , ik
René Diekstra:
zag de piloot
wist ook niet waar hij was, maar ik wist dat
hij er was, En zo is er buiten ons iets wat
we niet zien en er toch is”
‘We hebben besloten de piloot te
vertrouwen’ onze Hemelse piloot.
13 december 2020
‘Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt
haar pannetje warm’ voor pannenkoeken
op 2 febr. Maria lichtmis.
31 januari 2021

28 Februari 2021

Bibian Mentel: ‘Verzamel herinneringen,
geen geld of bezittingen
18 april 2021

De oude vrouw en de jongen, die God
ontmoetten op het bankje

‘Ik heb het nooit
gedaan, dus ik doe het’
Een mooi stapelgedicht

9 mei 2021

27 juni 2021
Laatste uitgave 18 juli 2020

