
voorwoord

Elk jaar als de lente dichterbij komt, moet ik er weer aan denken: 
Narnia, het land waar het altijd winter is, maar nooit Kerst. 

Het land dat lijdt onder de wrede ijskoningin. Maar dan wordt er 
gefluisterd: Aslan is on the move. En alle dieren weten het: als 
Aslan komt, de échte koning, dan kan het nooit winter blijven. 

Dan komen de zon, het groene gras, de taartjes en de picknicks. 
Dan is er vrijheid en vreugde. 

Elke lente leef ik even in dit stukje verhaal. Als in het stadspark de 
eerste krokusjes zichtbaar zijn, in onze tuin de gele primula en het 
paarse longkruid opduiken, dan proef ik daarin een belofte: God 

is onderweg. De lente is de belofte van Gods warmte en liefde. De 
lente is het seizoen van de hoop. Straks zal het zomer zijn; en dan 

picknicken we, en eten we taartjes en nodigen we mensen uit. 

Ik hoop dat jij deze zomer ook kunt vieren als een tijd van warmte 
en liefde. Want dat is niet heel gemakkelijk, het lukt mij tenminste 

niet altijd. In de lente zie ik er zó naar uit en toch kan ik er in 
de zomer zomaar aan voorbij leven. Aan de bloemen, aan de 

koesterende warmte, aan het zonlicht, aan de mensen die lekker 
buiten zitten. Zomaar ben ik zo druk met alle dingen die moeten 

van mezelf, dat ik de zomer niet dichtbij laat komen. Maar dan 
laat ik de mensen ook niet echt dichtbij komen, dan leef ik ver van 
mezelf en ver van God. Eigenlijk blijf ik op die momenten nog even 

achter in de winter. 

Dit Sestra magazine is eigenlijk een grote uitnodiging. 

Sta eens even stil en laat de zon je wangen kussen.
 

Zit eens even stil en eet taartjes met je buren. 

Lig eens even stil en laat God zijn liefde in je hart fluisteren. 

Leef dichtbij deze zomer!

d ichtb i j

Janneke
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F O S T E R  P I N E S

Ooit dronken we grapefr uitwater tijdens een etentje in de tuin 
bij vrienden. In de loop van de avond was er een dennentakje van 
de boom waar we onder zaten in de karaf gevallen. We haalden het 
eruit en dronken het water vervolgens op. De smaak van dennen was 
duidelijk aanwezig en paste mooi bij de grapefr uit. De dennentak 
hebben we in dit recept vervangen voor rozemarijn. Rozemarijn heeft  
een vrij krachtige smaak die doet denken aan naaldhout. 

N O D I G  V O O R  6  G L A Z E N

A A N  D E  S L A G

D I T  S M A A K W AT E R  S C H O N K E N  W E  O O I T  O P  E E N  F E E S TJ E 
W A A R  W E  G E G R I L D E  W I T T E  A S P E R G E S  S E R V E E R D E N . 

D AT  B L E E K  E E N  P E R F E C T E  C O M B I N AT I E !  O O K  L E K K E R  B I J 
K L A S S I E K E  A S P E R G E G E R E C H T E N  M E T  H A M  E N  E I .

- 1 liter water
- 3 takjes rozemarijn

- 1 roze grapefr uit, in plakjes

1.  Doe alle ingrediënten in een karaf en zet minstens 1 uur in 
de koelkast, zodat het water goed koud wordt en de smaken 
op elkaar in kunnen werken. 
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‘Het gaat 
niet om wat 
anderen van 
je vinden, 
maar om  
wie je bént’

eth kon dan ook niet meer stoppen met 
schrijven en al snel lag daar het manuscript 
van haar eerste roman. Ze stuurde het op 
naar een uitgeverij en na drie lange maan-
den wachten, was daar een mailtje waarin 
stond dat ze het wilden uitgeven. Het is niet 

bij die ene roman gebleven; inmiddels zijn 
er drie verschenen. Een daarvan heeft zijn weg 

naar Nederland gevonden. Beth is de auteur van de allereerste 
Sestra-roman: Een tijd om te dansen.

Hoe zou het zijn om thuis te komen, als dat thuis niet voelt 
als ‘thuis’? Als je je schaamt, omdat je leven heel anders is 
verlopen dan gehoopt? ‘Dat was wat ik me afvroeg in de 
periode dat ik thuiszat,’ zegt Beth, ‘en daar wilde ik iets mee 
doen. Zo werd Een tijd om te dansen geboren. Het verhaal van 
Ruth Henderson die samen met haar tienerdochter Maggie 
weer bij haar ouders gaat wonen. En niet omdat ze dat nu 
zo leuk vindt. Integendeel, ze vindt het vreselijk, omdat haar 
leven totaal niet is gegaan zoals ze had gedacht toen ze uit huis 
ging. Maar door de berg schulden die haar overleden man 
haar heeft nagelaten, zit er niets anders op. En alsof  het nog 
niet erg genoeg is, wordt ze ook nog eens opgescheept met een 
vader die net doet alsof  ze er niet is en een moeder die veel te 
hard haar best doet om de hele wereld te redden. Kortom: niet 
bepaald een leven waar een vrouw van droomt.’

Zijn wie je echt bent

In Ruths verhaal zitten verschillende thema’s verwerkt, waar-
onder ‘jezelf  zijn’. Beth: ‘Je hoeft maar om je heen of  naar de 
media te kijken om te merken dat dat iets is wat veel vrou-TE
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wen bezighoudt. Ze vinden het lastig 
om zichzelf  te zijn. In plaats daarvan 
proberen ze te voldoen aan andermans 
verwachtingen. Maar ze gaan daarbij 
vaak voorbij aan wie ze zelf  zijn, aan 
wat hun levensdoel is. Met als gevolg dat 
velen zich tekort voelen schieten, of  het 
gevoel hebben niet goed genoeg te zijn. 
Ruth kent dat gevoel ook en verstopt 
zich om die reden in huis, tot ze door 
haar moeder wordt gedwongen een uit-
nodiging van een groep vriendinnen aan 
te nemen. Na enig tegenstribbelen gaat 
ze toch en raakt bevriend met de vier 
vrouwen die van haar houden en haar 
nemen zoals ze is. En dat geeft Ruth 
weer zin om te leven. 

‘Vriendinnen 
die je 

accepteren 
zoals je bent, 

maken het 
verschil’

BETH MORAN OVER EEN TIJD OM TE DANSEN  

– EEN EIGENTIJDS VERHAAL OVER ECHTE VROUWEN

Wat nu? Dat was de vraag van Beth Moran toen ze na tien jaar 

lesgeven haar baan opzegde. Dus dacht ze veel na, bad tot God, 

deed haar best om erachter te komen waar haar hart lag … en 

kreeg een idee voor een boek. Beth: ‘Dat boek kreeg ik niet meer 

uit mijn hoofd. En aan het einde van de eerste dag schrijven was 

ik verkocht.’
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www.royaljongbloed.nl

Boeken die je deze zomer  
niet mag missen

DE EERSTE SESTRA ROMAN

”VOOR-
TREFFELIJKE 

BRITSE 
FICTIE!”

BETH MORAN

Een tijd om te 
dansen

Ruth Henderson is weer bij 
haar ouders gaan wonen, 
en dat op de leeftijd van 
33. Maar met de berg 
schulden die haar over-

leden partner haar heeft nagelaten en 
een tienerdochter die in de problemen zit, 

heeft ze weinig keus. Ruth voelt zich totaal 
niet op haar plek in het kleine stadje, waar alle spoken 
uit haar verleden zich weer laten zien. Haar ouders 
zijn nogal van haar vervreemd en ze durft haar voor-
malige jeugdliefde bijna niet onder ogen te komen.
Maar dan wordt ze gedwongen om naar een vrou-
wenavond te gaan, waar ze een stel bijzondere vrou-
wen ontmoet, ieder met hun eigen verhaal. Voor het 
eerst maakt ze échte vriendinnen.

€ 22,50

GEBASEERD OP WAAR- 
GEBEURDE VERHALEN

JANA KELLEY

Zij aan zij

De jonge Amerikaanse 
christelijke moeder Mia 
ontmoet in het islamiti-
sche Soedan de Arabische 
studente Hamilah. Ze trek-

ken een poosje met elkaar op en wat gebeurt er? God 
verandert hen beiden… voorgoed. Dit boek opent de 
ogen van lezers voor het leven van moslims in Soe-
dan, maar ook voor de moeiten die christenen ervaren 
door te moeten leven onder islamitische wetten.

€ 16,99

BESTSELLER NANCY DEMOSS 
WOLGEMUTH NU OOK IN 
HET NEDERLANDS!

NANCY DEMOSS WOLGEMUTH

De waarheid maakt vrij 

Wolgemuth laat in dit boek 
zien dat vrouwen niet 
langer gebonden hoeven 
te zijn door de leugens die 

hen worden ingefluisterd, maar dat ze in de vrijheid van 
Gods genade en vergeving kunnen leven.

“Altijd weer zullen er nieuwe mogelijkheden zijn om 
te groeien in geloof, hoop en liefde, maar als we 

beginnen met God en Zijn woord, kunnen we er zeker 
van zijn dat we de juiste koers varen. Ons gebed is dat 

mede door dit boek, je gedachten vernieuwd zullen 
worden en je geleid zult worden in de waarheid.” 

-Marieke den Butter en Wilma Samijn

€ 22,50

CARIANNE ROS  
& NELLEKE DE WIT

Leef je roeping
5 fases voor een leven vanuit 

Gods kracht

Een boek om achter Gods 
roeping met je leven te 
komen, belemmeringen 
te overwinnen en je leven 

zó te organiseren dat er daadwerkelijk tijd en ruimte 
is voor het leven van deze roeping. Een aanrader 
wanneer je op zoek bent naar je roeping vanuit een 
basis van rust en balans.

€ 17,99

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

Dag 18    
[  1 8  J U N I  ]
Schrijf  de letter R 
en eindig met een 
krul. Maak dan alle 
lijnen dikker en 
kleur de letter in.

Extra
Je maakt de letters helemaal af  door er een randje omheen te tekenen. Zie het als 
een lijstje om een foto. Gebruik de voorbeelden of  verzin zelf  iets creatiefs.

Dag 17  [  1 7  J U N I  ]
Van de letter q maken we een 
bloemetje. Extra uitdaging: teken 
op deze manier eens een compleet 
bloemenalfabet.

Dag 20  [  2 0  J U N I  ]
Teken de letter t en 
omlijn die zoals op het 
voorbeeld. Verbind 
vervolgens alle hoeken. 
Kleur ten slotte de letter 
in.

Wil je meer tips, 
inspiratie en voorbeelden? 

Volg dan het Instagramaccount van  
Tineke de Raat: @tuttimeloettie

www.royaljongbloed.nl
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Funky
Bij de zomer horen tafekleedjes! 
Pimp je oude tuintafel met dit 
afneembare exemplaar van Funky 
Friday. Het lijkt het oude kleed-
je van je oma, maar dan zoveel 
praktischer. 
€ 35,00 funky-friday.com

DIY stempels
Het is heerlijk om op vakantie af  en 
toe iets met je handen te doen en 
zo helemaal te ontspannen. Probeer 
deze zomer eens iets wat je nog 
nooit eerder deed; zoals stempels 
maken met deze set van Houtmoed.
€ 19,95 houtmoed.nl 

Feest
Niet iedereen is bedreven in zelf  
maken. Maar wij werden wel erg 
blij van deze zelfgemaakte slinger 
om in de tuin te hangen. Marlies 
Mekelenkamp van Huize87 ont-
wierp de hippe macramé vlaggen-
lijn en knoopt ze voor je!
€ 17,50 etsy.com/nl/shop/Huize87

Ibiza in je achtertuin
Breng je terras direct in zomers 
sferen door de rieten parasol van 
Madame Stoltz. De omslag is 
gemaakt van echte palmbladeren, 
wat zorgt voor een natuurlijke 
tropische look. Praktisch detail: je 
haalt de omslag er makkelijk af  om 
‘m veilig binnen op te bergen als 
het weer omslaat. 
€ 120,00 deens.nl 

kn i jpen maar !
Huttenbouwen voor volwassenen! Met deze megaknijpers maak je in een 
handomdraai een zonnescherm van dat vrolijke vintage laken of  dat leuke 
kanten kleedje. 
€ 13,50 hipenhot.nl

gezelligheid
In en om je huis
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Wil je meer van God ervaren? Ontdekken wie Hij is? 
Je hoeft alleen maar even stil te staan en om je heen 
te kijken, ontdekte theoloog Mirjam Kollenstaart. 
We dagen je uit haar voorbeeld te volgen en zeven 

dagen lang de tijd te nemen voor God in de ‘gewone’ 
dingen om je heen. 

7 dagen 

GOD IN HET  

GEWONE

Vrolijk jasje
Soms heb je na de salade nog een 
halve avocado over. Je kent vast de tip 
om de pit erin te laten zitten, zodat de 
vrucht frisgroen blijft. Maar ken je ook 
de foodhuggers? Deze vrolijke silico-
nen jasjes zorgen ervoor dat je groente 
en fruit heerlijk vers blijft. 
Vanaf € 12,95 levenzonderafval.com

Picknicken kan overal! 
Pak op een warme lenteavond of  laat 
in de nazomer nog snel wat lekkers in 
en sla je kleedje uit in het stadspark 
of  op de dijk. Vakantiegevoel gega-
randeerd. In de RVS-thermosfes en 
-broodtrommel van Zuperzozial zitten 
geen giftige stoffen of  microplastics. 
En dat voelt extra relaxt.
€ 14,99 en € 17,99 babongoshop.nl

Tussen hemel en aarde
Heb jij het weleens geprobeerd: 
een hangmat in je tuin? Met een 
standaard kun je ‘m zelfs binnen 
neerzetten zodat je elk moment 
van de dag lekker onderuit kunt 
zakken. Bij Luilak shop je de 
kleurrijke hangmatten van het 
merk Carhagena, gemaakt van 
biokatoen. 
€ 49,90 luilak.nl

Hopla
Wat in de winter geldt voor sjoelen, geldt in de zomer voor kegelen: de meest 
ouderwetse spelletjes zijn vaak het meest gezelligst! Bij The Milk Minimalist 
vind je veel natuurlijke producten, vooral voor kinderen. Maar deze kegelset 
is natuurlijk voor elke leeftijd leuk! De set is van FSC-hout en afgewerkt met 
natuurvriendelijke materialen. 
€ 57,00 themilkminimalist.com 

re i sjournal
Neem eens een schetsboekje mee 
op vakantie en daag jezelf  uit om 
elke dag een waterverfschets te 
maken. Gebruik de waterverfpoc-
ketbox voor de mooiste kleuren. 
€ 5,85 en € 19,95 bykris.nl 
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Pas waren we de 
sleutel van onze 
auto – en die van ons 
huis – kwijt. 

We zijn allemaal 
weleens kwijt, maar 
hopelijk ervaren we 
ook dat we gevonden 
zijn. 

Ik genoot ervan met 
de kinderen mee te 
rennen, om hen te 
zoeken als ze zich 
verstopt hadden. 

Zó kind te kunnen 
zijn. Dat verlang 
ik voor mezelf, dat 
verlang ik voor alle 
kinderen van God. 

1

2

D A G 

D A G 
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Een heerlijk zomers boek voor 
haakfanaten. Ga eropuit met 
haaknaald en draad! Of  je nu 
droomt van een vintage caravan, 
een knusse tipi, een idyllisch 
huisje aan het meer of  je eigen 
plezierboot, in dit boek zie je hoe 
je het allemaal kunt haken. Kam-
peren was nog nooit zo gezellig!

Het is heerlijk bladeren in dit boek 
waarin je inspiratie opdoet voor 
do-it-yourself-projecten in en om je 
huis in alle seizoenen.

De titel zegt het al: supermakkelijk 
zelf  thuis zeefdrukken. Bedruk met 
milieuvriendelijke inkt je eigen 
stoffen en maak originele tasjes en 
kleding. Instagram: bobbinhood.

Maak van je eigen tuin een thee-
tuin en geniet van vers geplukte 
kruidenthee. Met vaste planten, 
eenjarigen en heesters maak je een 
heerlijke theetuin. De lekkerste 
thee pluk je zelf !

Handig journal met veel schrijf- en 
tekenruimte om al je ideeën en 
planningen rondom je moestuin in 
vast te leggen. 

Maar liefst 30 groene vegetarische 
burgers met bonen en linzen, wortels, 
courgette, spinazie, champignons, 
halloumi en de fijnste bijgerechten. 
Voor iedereen die meer groen maar 
vooral ook lekker wil eten. 

HET ULTIEME MAKKELIJKE 

ZEEFDRUKBOEK

BOBBINHOOD  

€ 39,- |W W W. B O B B I N H O O D.CO M 

EEN JAAR IN DE MOESTUIN

FLOOR KORTE

€ 17,50 |KO S M O S

THEETUIN

MODESTE HERWIG

€ 15,50 | F O R T E  G R O E N

HAAK JE EIGEN CAMPING

KATE BRUNING

€ 15,50 |F O R T E  C R E AT I E F

HAPPY LIVING

LISANNE MULTEM 
€ 19,99 |F O R T E  C R E AT I E F

GROENE BURGERS

MARTIN NORDIN

€ 21,50 |F O R T E  C U L I N A I R

Ik denk oprecht dat 
geloven te maken 
heeft met speelsheid, 
met uitgelatenheid, 
met vreugde. 7

D A G 

Lekker bezig
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Jos Douma over Lectio Divina

LECTIO DIVINA: 
Bijbellezen 
met je hart
Bijbellezen is voor iedere christen belangrijk. 
Maar hoe doe je dat op een manier die inspi-
reert en geestelijke groei geeft? 
Samen luisteren in de stilte helpt je op weg. 

Jos Douma, Anselm Grün e.a.

Lectio Divina met 40 oefeningen

Lectio Divina is een manier van bijbellezen die al 
door de vroegste monniken werd beoefend en 
die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel 
is om dichter bij het hart van God en zijn Woord te 
komen. In dit boek wordt lectio divina eenvoudig 
uitgelegd (4 stappen: lezen, mediteren, bidden, 
rusten in Gods aanwezigheid) en krijg je als lezer 
veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf 
aan de slag te gaan. 

Zie ook www.royaljongbloed.com/lectio-divina. 

€ 16,99 

www.royaljongbloed.nlonderdeel van Royal Jongbloed Publishing

“Al vele jaren ervaar ik de kracht van lectio divina. Deze manier van 
biddend Bijbellezen helpt me om woorden van God uit de Bijbel dieper 
door te laten dringen, tot in mijn hart en ziel. Zo ervaar ik ook veel 
meer Gods liefdevolle aanwezigheid die door de woorden heen naar 
me toekomt. Het mooist vind ik het om de lectio divina samen met 
anderen te beoefenen. Samen een tijd stil zijn terwijl we allemaal de-
zelfde Bijbeltekst tot klinken laten komen in hoofd en hart, en daarna 
iets met elkaar delen van wat de Geest deed in die tijd van stilte - dat 
vind ik altijd de mooiste momenten die ik ervaar als het gaat om Bij-
bellezen. Ik zie het boek Samen luisteren in de stilte als een prachtig 
hulpmiddel om veel meer christenen te laten kennismaken met deze 
krachtige manier van bezig zijn met de Bijbel als Gods Woord voor jou 
in het hier en nu van je leven.”

Emigreren naar Zuid-Azië. Promoveren in de 

rechtsgeleerdheid. De laatste operatie na kanker.  

Drie vrouwen staan vlak voor een bijzondere gebeurtenis in 

hun leven. Ze zijn er dichtbij. Maar nog niet helemaal… 

‘Die jurk betekent dat het echt gaat gebeuren.’

IK BEN ER  
bijna 

…

advertentie
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Raad het woord!
Wie kent het niet, ouderwets een woord raden door elke beurt een letter te 
noemen. Zit de genoemde letter niet in het woord dan kleur je een stukje van 
de schijfjes citroen. Heb je het woord van je spelmaatje geraden voor de citroen 
helemaal ingekleurd is? Dan heb je gewonnen!

Elk ijsje dat je eet 
moet je delen met 
een wildvreemde

Alles wat je drinkt 
moet je uit een 

kokosnoot drinken

Je hebt de hele 
dag zand in je 

schoenen

Je loopt de hele 
zomer in een 
hawaiirokje

Je begint elke dag 
met het eten van 

een schijfje citroen

Je mag alleen 
nog maar ijskoud 

douchen
of

of

of

Puzzels 
voor twee!

Zomerse dilemma's

en je moet kiezen!

13

1

3

6

2

4

8

11

10

12

14 15

5

7

9

Horizontaal
3.     Maand waarin de 

zomertijd in gaat
6.     Niet te missen accessoire 

bij veel zon
7.     Luxe vorm van kamperen
8.    De warmte op je gezicht
9.    Huis op wielen
11. Zomers schoeisel
13. Zomers fruit
14.  Bed voor op de camping

Verticaal
1.    Plek om lekker uit te waaien
2.    Zomers verzorgingsproduct
4.    Gemakkelijke versie van koffie
5.    Gerecht wat vaak met warm weer gegeten wordt
10.  Langdurige periode met warme temperaturen
12.  Zomers drankje
15.  Ideale auto bij mooi weer

De oplossing

A   .   .   .   .       .   .        m   .   .   .   .   .       .   .        .   .        .   .   .

Verzamel de letters van 
alle ingekleurde vakjes en 

puzzel de zin.Kruiswoordpuzzel
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D
eze zomer gaan 
we doodlen. Voor 
wie zich afvraagt 
wat dat is: doodlen 

betekent kleine tekenin-
getjes – doodles – maken. 
Heb je bijvoorbeeld weleens 
gedachteloos een pagina 
in een agenda of  schrift 
volgetekend, of  tijdens een 
telefoongesprek allerlei kleine 
tekeningetjes gemaakt? Dat 
zijn doodles. Doodlen hoeft 
niet netjes en precies, het be-
langrijkste is dat je creativiteit 
op een leuke, makkelijke en 
ontspannende manier wordt 
aangewakkerd.

De challenge bestaat niet 
alleen uit doodles, maar is 
een combinatie van doodlen 
en handletteren. Iedere dag 
maak je een letter uit het 
alfabet, die je combineert met 
doodles. En als je de op-
drachtjes maakt in een klein 
schetsboekje, heb je na dertig 
dagen een mooie verzameling 
verschillende letterstijlen.

Dertig dagen letters en doodles

sestra 
letterpret

tekst en beeld Tineke de Raat

Onder je eigen handen mooie 
creaties zien verschijnen is 

altijd leuk, of het nu sneeuwt, 
regent of lekker weer is. Maar 

in de zomer – met een koud 
glas limonade (zie pagina 128) 

binnen handbereik en de zon 
op je gezicht – is het extra 

genieten en heb je bovendien 
vaak net iets meer tijd. Kortom: 
hét moment voor een creatieve 

challenge! Doe je mee?

Letterpretchallenge
De Letterpret-challenge loopt van 1 tot 
30 juni. Inspiratie, tips en voorbeelden 
vind je op het Instagramaccount van 
@sestraforyou met de hasthtag 
#sestraletterpret. Deel jouw creaties 
met deze hashtag, zodat we elkaar kunnen 
inspireren! 
Dag 1 t/m 26 maken we de letters a t/m z. 
Dag 27 @, dag 28 &, dag 29 ? en op dag 30 
is het ! aan de beurt.
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Boeken die je deze zomer  
niet mag missen

DE EERSTE SESTRA ROMAN

”VOOR-
TREFFELIJKE 

BRITSE 
FICTIE!”

BETH MORAN

Een tijd om te 
dansen

Ruth Henderson is weer bij 
haar ouders gaan wonen, 
en dat op de leeftijd van 
33. Maar met de berg 
schulden die haar over-

leden partner haar heeft nagelaten en 
een tienerdochter die in de problemen zit, 

heeft ze weinig keus. Ruth voelt zich totaal 
niet op haar plek in het kleine stadje, waar alle spoken 
uit haar verleden zich weer laten zien. Haar ouders 
zijn nogal van haar vervreemd en ze durft haar voor-
malige jeugdliefde bijna niet onder ogen te komen.
Maar dan wordt ze gedwongen om naar een vrou-
wenavond te gaan, waar ze een stel bijzondere vrou-
wen ontmoet, ieder met hun eigen verhaal. Voor het 
eerst maakt ze échte vriendinnen.

€ 22,50

GEBASEERD OP WAAR- 
GEBEURDE VERHALEN

JANA KELLEY

Zij aan zij

De jonge Amerikaanse 
christelijke moeder Mia 
ontmoet in het islamiti-
sche Soedan de Arabische 
studente Hamilah. Ze trek-

ken een poosje met elkaar op en wat gebeurt er? God 
verandert hen beiden… voorgoed. Dit boek opent de 
ogen van lezers voor het leven van moslims in Soe-
dan, maar ook voor de moeiten die christenen ervaren 
door te moeten leven onder islamitische wetten.

€ 16,99

BESTSELLER NANCY DEMOSS 
WOLGEMUTH NU OOK IN 
HET NEDERLANDS!

NANCY DEMOSS WOLGEMUTH

De waarheid maakt vrij 

Wolgemuth laat in dit boek 
zien dat vrouwen niet 
langer gebonden hoeven 
te zijn door de leugens die 

hen worden ingefluisterd, maar dat ze in de vrijheid van 
Gods genade en vergeving kunnen leven.

“Altijd weer zullen er nieuwe mogelijkheden zijn om 
te groeien in geloof, hoop en liefde, maar als we 

beginnen met God en Zijn woord, kunnen we er zeker 
van zijn dat we de juiste koers varen. Ons gebed is dat 

mede door dit boek, je gedachten vernieuwd zullen 
worden en je geleid zult worden in de waarheid.” 

-Marieke den Butter en Wilma Samijn

€ 22,50

CARIANNE ROS  
& NELLEKE DE WIT

Leef je roeping
5 fases voor een leven vanuit 

Gods kracht

Een boek om achter Gods 
roeping met je leven te 
komen, belemmeringen 
te overwinnen en je leven 

zó te organiseren dat er daadwerkelijk tijd en ruimte 
is voor het leven van deze roeping. Een aanrader 
wanneer je op zoek bent naar je roeping vanuit een 
basis van rust en balans.

€ 17,99

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

Dag 18    
[  1 8  J U N I  ]
Schrijf  de letter R 
en eindig met een 
krul. Maak dan alle 
lijnen dikker en 
kleur de letter in.

Extra
Je maakt de letters helemaal af  door er een randje omheen te tekenen. Zie het als 
een lijstje om een foto. Gebruik de voorbeelden of  verzin zelf  iets creatiefs.

Dag 17  [  1 7  J U N I  ]
Van de letter q maken we een 
bloemetje. Extra uitdaging: teken 
op deze manier eens een compleet 
bloemenalfabet.

Dag 20  [  2 0  J U N I  ]
Teken de letter t en 
omlijn die zoals op het 
voorbeeld. Verbind 
vervolgens alle hoeken. 
Kleur ten slotte de letter 
in.

Wil je meer tips, 
inspiratie en voorbeelden? 

Volg dan het Instagramaccount van  
Tineke de Raat: @tuttimeloettie

www.royaljongbloed.nl
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F O S T E R  P I N E S

Ooit dronken we grapefr uitwater tijdens een etentje in de tuin 
bij vrienden. In de loop van de avond was er een dennentakje van 
de boom waar we onder zaten in de karaf gevallen. We haalden het 
eruit en dronken het water vervolgens op. De smaak van dennen was 
duidelijk aanwezig en paste mooi bij de grapefr uit. De dennentak 
hebben we in dit recept vervangen voor rozemarijn. Rozemarijn heeft  
een vrij krachtige smaak die doet denken aan naaldhout. 

N O D I G  V O O R  6  G L A Z E N

A A N  D E  S L A G

D I T  S M A A K W AT E R  S C H O N K E N  W E  O O I T  O P  E E N  F E E S TJ E 
W A A R  W E  G E G R I L D E  W I T T E  A S P E R G E S  S E R V E E R D E N . 

D AT  B L E E K  E E N  P E R F E C T E  C O M B I N AT I E !  O O K  L E K K E R  B I J 
K L A S S I E K E  A S P E R G E G E R E C H T E N  M E T  H A M  E N  E I .

- 1 liter water
- 3 takjes rozemarijn

- 1 roze grapefr uit, in plakjes

1.  Doe alle ingrediënten in een karaf en zet minstens 1 uur in 
de koelkast, zodat het water goed koud wordt en de smaken 
op elkaar in kunnen werken. 
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Ooit dronken we grapefruitwater tijdens een 
etentje in de tuin bij vrienden. In de loop van de 
avond was er een dennentakje van de boom waar 
we onder zaten in de karaf gevallen. We haalden 
het eruit en dronken het water vervolgens op. 
De smaak van dennen was duidelijk aanwezig en 
paste mooi bij de grapefruit. De dennentak heb-
ben we in dit recept vervangen voor rozemarijn. 
Rozemarijn heeft een vrij krachtige smaak die 
doet denken aan naaldhout.

Dit smaakwater schonken 

we ooit op een feestje waar 

we gegrilde witte asperges 

serveerden. Dat bleek 

een perfecte combinatie! 

Ook lekker bij klassieke 

aspergegerechten met ham 

en ei. 

Aan de slag
Doe alle ingrediënten 
in een karaf en zet 
minstens 1 uur in de 
koelkast, zodat het 
water goed koud wordt 
en de smaken op elkaar 
in kunnen werken.

Nodig voor  
6 glazen: 
1 liter water
3 takjes rozemarijn
1 roze grapefruit, in 
plakjes

FOSTER PINES

limonade!
MAAK JE EIGEN

Zelfgemaakt is altijd lekkerder, 
en gelukkig ontdekken we dat 

steeds meer. We zien steeds 
meer hoeveel troep er in 

voorverpakt drinken zit, en 
hoe heerlijk ouderwetse (of 

juist nieuwbedachte) recepten 
zijn. Deze zomer gaan we zelf 
limonade maken. Want wat is 

er lekkerder dan de smaak van 
fruit dat je zelf hebt gekocht of 

geplukt? 

 Proef de zomer
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Mijn man en ik zaten bij 
een strandtentje te genie-
ten van de zon, de zee en 

een heerlijke lunch. Schuin tegenover 
ons zaten een oudere man en vrouw. 
We hoorden hen spreken over de goede 
oude tijd, toen men nog oog had voor 
elkaar en de wereld zo veel veiliger leek. 
Een onbedwingbaar verlangen kwam in 
me op en ik deelde het met Henk. ‘Zul-
len we de rekening van deze mensen 
betalen zonder dat zij weten dat wij dat 
hebben gedaan?’ Henk vond het een 
goed idee.

Ik liep naar binnen. Aan de serveer-
ster vroeg ik of  ik de rekening mocht 
betalen van deze man en vrouw op 
het terras. Ik legde haar uit dat we 
het zo leuk zouden vinden dat zij, 
wanneer deze twee oudere mensen 
om de rekening zouden vragen, 
hun zou meedelen dat die reeds was 
voldaan. Zomaar, omdat het zo’n 
stralende zomerdag in juli was.

Nadat ik had betaald nam ik mijn 
plaats naast Henk weer in. Een goed 

gesprek konden we van opwinding 
haast niet meer voeren. Hoe zou hun 
reactie zijn?

Op een gegeven moment ging de 
hand van de dame omhoog. Ze keek 
naar de serveerster en riep: ‘Juf-
frouw?’ Ik zal het gezicht van deze 
statige oudere dame nooit vergeten 
toen ze van de serveerster te horen 
kreeg dat de rekening al betaald was 
door iemand die niet bekend wenste 
te worden. Ze was totaal verbouwe-
reerd en sprak haar ongeloof  uit naar 
de man naast haar. Tegen de serveer-
ster zei ze: ‘Dit moet een misverstand 
zijn, ik zal u alsnog betalen, wat 
zijn de kosten?’ De serveerster hield 
echter voet bij stuk en verzekerde 
hun ervan dat hun lunch echt betaald 
was. Uiteindelijk pakte de vrouw haar 
wandelstok en liep hoofdschuddend 
achter de man aan. Ze mompelde 
voor zich uit dat ze het nog steeds 
niet kon geloven, en dat in deze tijd.
En wij, wij gniffelden achter onze 
kopjes.

Erica Duenk schreef  ook 
Bijzonder eenvoudig, een boek-
je met tweeënvijftig verha-
len om jou te inspireren.

Bijzonder eenvoudig 
Erica Duenk, Sestra 
ISBN 9789492831125 
128 pagina’s, € 13,50

voldaan

‘Zomaar, 
omdat het 

zo’n stralende 
zomerdag in 
juli was’ 

column Erica DuenkSoms kan limonade zo simpel zijn: water met 

wat vers fruit, dat je een tijdje in de koelkast 

zet, zodat de smaak er goed intrekt. Spannende 

combinaties voor deze zomer: aardbei met 

basilicum en citroen; watermeloen met 

munt; bosbessen met lavendel of gember met 

komkommer en munt. 

DIY SIROOP 

Zelf siroop maken is ook eenvoudiger 
dan je denkt. Zorg allereerst voor 1 
liter vers sap. Dat kan citrussap zijn 
(geperst), maar je kunt ook gekookte 
aardbeien of perziken blenderen met 
wat water. Als je heldere siroop wilt, 
moet je het vruchtensap door een 
fijne zeef of theedoek gieten. Breng 
het vruchtensap aan de kook met het 
sap van 1 citroen en 600 gram suiker. 
Laat het een kwartier doorkoken. 
Je zult zien dat het vanzelf dikke 
siroop wordt. Bewaar de siroop in een 
steriele weckpot of glazen fles. Als je 
het langer houdbaar wilt maken, kun 
je citroenzuur toevoegen, te koop bij 
de toko. 
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