Redactioneel
Gisteren was het 5 juni 2006,
Tweede Pinksterdag. Als redactie van de SUN vertellen we
je liever niet welke datum vandaag is, maar we gaan ervan uit
dat de rest van de SUN boekdelen spreekt. Tot nu toe zitten we nog redelijk rustig aan
een biertje, dus het valt allemaal nog wel mee (klop even af
op de bar). Vraag is, komt dat
nu door die 2000 Nederlanders
die de hele 'dag' aan het bidden zijn, of is de anti-Christ
gewoon een mietje? Overigens is
de
vraag
of
Satan
zich
überhaupt wel aan de Joodse
telling van deze bidders houdt.
In de Joodse telling liep 6
juni namelijk van gister 18:00u
tot zo/net 18:00u. Lijkt ons
toch, dat Mr. 666 er wel een
eigen telling op na houdt, voor
zover hij (of zij?) sowieso
rekening houdt met het cirkelen
rond de zon. Hoe dan ook,
helemaal veilig zijn we dus nog
niet, maar gelukkig zitten we
in de kelder van EL/tn (ja ja
Hogekamp,
maar
ssst...,
misschien kent 'hij' de oude
gebouwbenaming niet) relatief
veilig. Drink er gerust nog een
en los ondertussen de Puuzel
even op. Goeie smoes voor als
je het buiten toch nog niet
helemaal vertrouwd.

Het nummer 666
Aller eerst een stukje uit de
bijbel waarin staat dat het
nummer 666 van de duivelse
macht is! In hoofdstuk 13 van
Openbaring,
het
laatste
en
raadselachtigste boek van de
Bijbel, ziet Johannes in een
visioen
twee
monsters,
een
'beest uit de zee' en een
'beest uit de aarde'. Het beest
uit de aarde is te herkennen
aan een getal: 666.
'En het [beest uit de aarde]
maakt,
dat
aan
allen,
de
kleinen en de groten, de rijken
en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken gegeven

wordt op hun rechterhand of op
hun voorhoofd, en dat niemand
kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het
beest, of het getal van zijn
naam
heeft.
Hier
is
de
wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het
beest, want het is een getal
van een mens, en zijn getal is
zeshonderd
zesenzestig.'
(Openb. 13:16-18)
Het
nummer
666
wordt
vaak
gebruikt in de technologie een
voorbeeld hier van is Unix:
"The octal number 666 is used
in setting up authorizations in
the Unix Operating System. It
offers read and write access to
all users, and is only limited
by
the
permissions
of
directories above or different
permission schemes, e.g. ACLs.
This matches the Revelation
('13:17 And that no man might
buy or sell, save he that had
the Mark, or the name of the
beast, or the number of his
name. ') in that this could be
a way to allow or disallow
people to buy anything “

Lieve Sunny
Ik heb een probleem, zoals jij
ook wel weet is het vandaag een
bijzondere dag, tenminste dat
verwacht
iedereen!
Iedereen
verwacht
vandaag
van
mij
grootse dingen, sommige mensen
zijn vanwege dat feit al bijna
24 uur in touw! Maar ik ben zo
bang dat ik niet aan hun
verwachtingen
kan
voldoen!
Lieve Sunny wat moet ik nou?
Een onzekere S.
(Kwaad)aardige 666
Ik kan je maar 1 tip geven! Ga
een
biertje
drinken!
(Maar
liever niet in onze kelder, heb
begrepen dat dimensie ook een
feestje viert....)
Liefs Sunny!

Puuzel
Het

getal

van

het

beest

is

aanleiding voor het zoeken naar
betekenissen en de identiteit
van de antichrist. Keizer Nero
en Hitler zijn op deze manier
verdacht, gebruik bijvoorbeeld
de code A=100, B=101, C=102...
, dan komen we op: Hitler = 107
+ 108 + 119 + 111 + 104 + 117 =
666. Volgens deze code is hij
overigens ook een sadist en een
idioot...
Maar
niet
alleen
personen, ook machines kunnen
de antichrist zijn. De meter
bier is vandaag te verdienen
door
te
bewijzen
dat
de
'computer' het beest is met een
code als hierboven.

Agenda
9 jun VriMiBo
13 jun Scala's kart competitie
14 jun Cantus Scintillae
21 jun Eind-P event
23 jun VriMiBo
5 sep Na-Vakantie Borrel

Recept van de Tweek
Duivelse kip

800 gr. kip, olie, 3 el.
gesnip.
uien,
2
gesnip.
teentjes
knoflook,
1
el.
mosterd, 1 tl. sambal oelek, 1
el.
ketjap,
sap
van
1/2
citroen, zout. Snijd de kip in
stukken, wrijf ze in met zout
en mosterd, en laat dit 1 uur
intrekken, braad de kip in de
olie. wrijf uien, knoflook en
sambal tot een brij, voeg die
aan de olie toe en laat de uien
geel worden. Maak het gerecht
af met een scheut water, de
ketjap, het citroensap en stoof
hierin de kip gaar.

666 Tappers!
Heden op de dag des oordeels,
komen we allen tezamen in de
Tombe om 6 juni 2006 te vieren.
Terwijl er mensen bidden zodat
de wereld niet vergaat, is het
nog nooit zo duister geweest in
de kelder van de Hogekamp. Dus
drink een biertje nu het nog
kan.
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