aanmoedigen
troosten
liefdevol spreken

De Gelijkenis
Portemonneetje
van het

Door Elder Quentin L. Cook
Toen ik onlangs een conferentie van de ring Mission Viejo (Californië) bezocht, werd ik geroerd door een verslag van hun
dansavond voor de jeugd van vier ringen met oud en nieuw. Na
afloop van de dansavond werd er een tasje gevonden waaraan je
aan de buitenkant niet kon zien van wie het was. Dit is een deel
van wat zuster Monica Sedgwick, Jonge Vrouwen presidente
van de ring Laguna Niguel schreef: ‘We wilden er niet in neuzen;
dit was persoonlijk spul! Dus deden we het behoedzaam open
en pakten wat bovenaan zat — hopelijk zou dat de eigenaresse
identificeren. Dat was niet zo (…) maar anderzijds wel — het was
het kaartje Voor de kracht van de jeugd. Wauw! Dit zei ons wel
iets over haar. Toen pakten we het volgende voorwerp, een klein
aantekenboekje (…) daarin zouden we wel een antwoord vinden,
maar niet wat we verwachtten. Op de eerste pagina stond een
lijstje met lievelingsteksten. Er waren nog vijf pagina’s met zorgvuldig opgeschreven teksten en persoonlijke aantekeningen.’

De zusters wilden deze standvastige jonge vrouw graag
ontmoeten. Ze wendden zich weer tot het tasje om de eigenares te kunnen vinden. Ze haalden er wat pepermuntjes uit,
zeep, lotion en een borstel. Ik vond hun commentaar
leuk: ‘O, er komt iets goeds uit haar mond; ze heeft
schone, zachte handen en verzorgt zichzelf.’
Ze waren benieuwd naar de volgende schat. Er kwam een
handig klein portemonneetje, gemaakt van een kartonnen
sapverpakking, met wat geld erin tevoorschijn. Ze riepen uit:
‘Ha, ze is creatief en voorbereid!’ Ze voelden zich als kleine
kinderen met kerstmis. Wat ze er toen uithaalden, verbaasde
hen nog meer: een recept voor een chocoladetaart met een
briefje om die voor de verjaardag van een vriendin te maken.
Ze gilden het bijna uit: ‘Ze is een echte HUISVROUW! Attent
en gericht op dienstbaarheid.’ En toen, ja, eindelijk een identiteitsbewijs. De jeugdleidsters zeiden dat ze zich bijzonder
gezegend voelden ‘dat ze het stille voorbeeld van een
jongedame die het evangelie leefde, mochten zien.’

Lievelingsteksten

Gedachten

Lion House

Hartige Kip Noodle Soep
2 theelepels
6 cups		
2 cups		
¾ cup		
2 blikjes
¼ cup		
2 cups		
100/125 gram

basis voor kippensoep of 2 bouillon blokjes
fijngehakte worteltjes
fijngehakte selderij
fijngehakte ui
romige kippensoep
gecondenseerde melk of ½ cup volle melk
gekookte kip (in blokjes)
(ongeveer 4 cups) (chinese) eiermie

Verwarm de basis voor kippensoep (of de bouillonblokjes).
Voeg de worteltjes, selderij, ui, romige kippensoep en (chinese) eiermie toe. Laat dit sudderen tot het mals is. Voeg de
gekookte kip en melk toe. Zout en peper naar smaak. Serveer
met biscuitjes, tarwebrood of over aardappelpuree.

Citroen

Pudding Dessert
1
1
1
1
1
1

pakje		
cup		
pakje		
cup		
cup		
groot pakje

bak boter
bloem
(circa 200 gram) roomkaas
poedersuiker
slagroom
instant citroen pudding

Snijd de boter in de bloem. Druk de mix op de bodem van
een bakblik (23 x 33 cm). Bak 15 minuten in de oven op
175ºC. Laat helemaal afkoelen.
Mix de roomkaas, suiker en slagroom en verspreid het
over de gebakken korst. Mix dan de citroen pudding zoals
vermeld op de verpakking. Smeer over de laag roomkaas.
Bedek met het laatste beetje slagroom. Koel bewaren
totdat het klaar is om te serveren.

Verjaardagskalender
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

De opmerkelijke pionierzuster Emily H. Woodmansee
schreef de tekst voor de lofzang

Wij zusters in Zion
1. Wij zusters in Zion staan zijde aan zijde
en bidden voor hemelse hulp bij ons werk.
Wij trachten voor Christus de weg te bereiden,
vertroosten wie treuren en maken hen sterk.
2. Als zusters te dienen is ’t voorrecht der vrouwen,
een gave van God, in vertrouwen verleend;
in liefde te schragen en steeds op te bouwen,
te steunen en helpen waar nood wordt vermeend.
3. Verheven ons oogmerk, gewijd onze zending,
dat wij die volbrengen met inzicht en moed!
Ja, Hij die nabij is bij iedere wending
zal schenken de wijsheid die wonderen doet.
Zij verklaart correct dat de ‘boodschap van engelen aan de
vrouw is gegeven’. Dit wordt beschreven als “niets minder
dan de directe en onmiddellijke wens van onze Hemelse
Vader doen, en ‘dit is een gave waar … zusters…aanspraak op
maken’. “

Lieve Complimentjes

Je ziet er echt goed uit vandaag

Je hebt een mooie ziel

Je inspireert me

Je bent lief

Jij maakt me blij

Jouw aardigheid heeft mij dag goed gemaakt

Je verbaast me

Je maakt het leven aangenaam

Je bent een fantastische vriendin

Jouw glimlach maakt mij gelukkig

Ik vind het fijn je te horen lachen

Je bent zo attent

Voor jou of voor iemand van
wie je houdt
(neem er één en laat iemand vandaag glimlachen!)

