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De ‘vooruitgang’... het ‘economisch geloof’... met de wetenschap en ons ego als ankerpunten, brengt de 
mensheid steeds verder... naar de ecologische c.q. humanitaire afgrond. 

Duizenden jaren is door gelovigen uitgezien naar verlossing uit het gebroken bestaan; ‘een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde’. Gaat nu de mensheid die het geloof kwijt is geraakt de Bijbelse profetieën vervullen? 

De kalender van 2021 tracht een dialoog tussen deze twee werelden te zijn.



Ooit houdt het op: alle bossen zijn gekapt, alle olie verbrand en dit alles 
voor het maken van producten die niemand nodig heeft. (Douglas Rushkoff)



Het is van het allergrootste belang dat de bal die nu de berg begint af te rollen, gestopt wordt vóór zijn snelheid zo groot 
is, dat wie hem wil tegenhouden enkel maar verpletterd kan worden. (Dirk Wagter)



Het enige wat telt is geloof dat zich in liefde uit.
(Het Boek: Gal.5:6b)



Het huidige ik-tijdperk heeft een schone schijn, maar als succes een keuze is, is falen eigen schuld. 
(naar: Covey, Het 3e alternatief)



Je hoeft niet ver om je heen te kijken om te zien dat de politiek geen oplossing biedt.
(W. Paul Young)



We erven de aarde niet van ons voorgeslacht, we hebben haar in bruikleen van ons nageslacht.
(bron onbekend)



Spiritualiteit overstijgt het alledaagse en toch is ze paradoxaal genoeg alleen in het alledaagse te vinden.
(Manu Keirse)



De aarde biedt genoeg om aan ieders behoeften te voldoen, maar niet voor ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)



Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen.
(Bijbel: Micha 7:13)



Als u vanbinnen licht bent, zonder een enkel donker hoekje, zult u een stralend mens zijn, 
die anderen verlicht als een heldere lamp. (Het Boek: Lucas 11:36)



De erfenis van geschondenheid gaat helemaal terug tot Adam.
(De uitnodiging)



Bezield leven is als naar een ster aan de hemel lopen; je komt er nooit, maar je weet zeker dat je de goede kant op gaat. 
(De moed van imperfectie)
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(Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch biedt u deze kalender 2021 aan.
De kalender verwoordt mijn zienswijze op de wereld anno nu.
 
De mens(heid) lijkt 'het grote zingevende verhaal' te zijn kwijt geraakt. (Manu Keirse)
 
De serieuze problemen zijn het gevolg van onze 'oplossingen'.  (naar: Berthold Gunster)
 
Het angstaanjagende is, dat systemen boven mensen uitgroeien en mensen in een satanische greep houden, ontwerpers zowel als slachtoffers van dat systeem, 
zoals grote gebouwen en torens, door mensen met eigen handen gebouwd, op een gegeven moment boven ons uitrijzen, ons beheersen en over ons kunnen 
instorten en ons bedelven. (Etty Hillesum 1942)
 
Maar er is ook troost... geloof... hoop... en liefde.
Het kwetsbare licht schijnt door de kieren van de gebroken wereld. (Frank Kazenbroot)
 
En wie zoekt... zal vinden. (Bijbel: Math.7)


