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“Bijbelse profetieën over Israël” - Lezing met 
Heleen Bénard in Katwijk aan Zee 
 
Op woensdag 11 maart is er in Katwijk aan 
Zee een lezing met Heleen Bénard, werkzaam 
bij stichting Christenen voor Israël. Het 
onderwerp waarover zij spreekt is: Bijbelse 
profetieën over Israël. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in 
Katwijk aan Zee. De aanvang is om 10.00 uur, 
iedereen is welkom en de toegang is gratis. Er 
is verkoop van producten uit Israël. 
Bijbelse profetieën over Israël.  
Heleen Bénard: “Na bijna 2.000 jaar over de 
wereld verstrooid te zijn geweest, kan het 
Joodse volk sinds 1948 terugkeren naar het 
land dat hun is beloofd. Maar wat zegt ons 
deze terugkeer van Gods uitverkoren volk, in de 
Bijbel ook wel zijn knecht, zijn bruid en zijn 
oogappel genoemd? Zien we een verband 
tussen die terugkeer en de wederkomst van de 
Joodse Messias van Israël, en realiseren we ons 
in welke fase van de wereldgeschiedenis we nu 
leven?” 
 

 
 
 
Recreatiewerk in Zeeland 
 

 
 
De PKN gemeenten van Zoutelande, 
Biggekerke, Meliskerke en Koudekerke 
organiseren al sinds 1964 een 
activiteitenprogramma voor (vakantie) 
kinderen. Sinds 2019 ook in samenwerking met 
Dabar.  
 
Dit wordt gedaan door teams van enthousiaste 
jongeren, afkomstig uit verschillende 

geloofsstromingen en streken van Nederland. 
Ze geven op eigen wijze vorm aan het 
programma in en om de Boshut op het mooie 
terrein in Zoutelande.  
 
Voor de recreatieteams van zomer 2020 zijn we 
op zoek naar:  
Jongeren(M/V)  
• ben je 18 jaar of ouder  
• ben je sportief, creatief en hou je van 
gezelligheid,  
• ben je 2 weken beschikbaar tussen 18 juli en 
16 augustus 2020,  
Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij bieden 
onderdak en vergoeden verblijfs- en reiskosten! 
 
Meer informatie? Ga naar 
www.boshutzoutelande.nl 
 
 
Christelijke boekhandel Het Baken 

   

Kom en zie, Zij Lacht | Maartje 
Kok 
 
Leesplan voor de 40dagentijd 
(26 feb t/m 11 april) 

Al eeuwenlang is de tijd rondom Pasen een tijd 
van bezinning. Dit veertigdagenboek helpt je 
hierbij en geeft woorden van verstilling, 
verscherping en vertroosting, om zo in deze 
veertigdagentijd je ogen te richten op Jezus. 
Het zien op Jezus doen we door te kijken door 
de ogen van de gelovige van vroeger en nu. 
Wat zagen zij van Jezus en wat zegt ons dat? In 
dit veertigdagen boek staan overdenkingen, 
gedichten, vragen en opdrachten. Zo leer je in 
deze dagen zien wat het betekent dat Christus 
ons lief heeft gehad tot in de dood. Eén ding is 
zeker: we zullen nooit uitgekeken raken. 
  

 
Shoppen in advent | Herman 
Paul 
  
Wat is secularisatie? Volgens 



Herman Paul zijn ‘shoppen’ en ‘advent’ 
tegenpolen waartussen secularisatie zich 
voltrekt. ‘Shoppen’ staat symbool voor een 
levenshouding waarin verlangens hier en u 
vervuld moeten worden. ‘Advent’ daarentegen 
slaat op een reikhalzend uitzien naar Gods 
toekomst. Van secularisatie is sprake als 
shoppen belangrijker wordt dan advent. Prof. 
Dr. Herman Paul (Leiden) is hoogleraar 
geschiedenis van de geesteswetenschappen 
aan de Universiteit Leiden. Dit essay verschijnt 
ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder 
hoogleraar secularisatiestudies (2012-2020) aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
 

 
Voorleesbijbel, van de 
schepping tot koning David 
  
Het voorlezen van de Bijbel aan 
kinderen is van onschatbare 

waarde. Deze verhalen gaan namelijk een leven 
lang mee. De Voorleesbijbel neemt je mee in 
52 verhalen door het eerste deel van de Bijbel. 
Door de Bijbelverhalen op aansprekende wijze 
te vertellen, laten Edith de Vree en Rudy Van 
Moere kinderen Gods liefde voor mensen 
ontdekken. De illustraties van Paul Oole zijn 
vrolijk en kleurrijk en bevatten grappige details 
die de kinderen snel ontdekken. De 
Voorleesbijbel is gemaakt voor kinderen van 4 
jaar tot en met 7 jaar. De verhalen zijn zo 
geschreven dat je in tien minuten het verhaal 
beeldend, helder en duidelijk kunt voorlezen. 
Daardoor is de Voorleesbijbel goed te 
gebruiken aan tafel, voor het slapen gaan en in 
de klas. 
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