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Bij de kerken zie je veel banners 
hangen met de tekst “Houd moed, 
wees lief”. Helaas gaan de banners 
rafelen omdat ze al zo lang hangen. 
Maar gelukkig, de Wegwijzer rafelt 
niet en komt elke 3 maanden trouw 
in uw brievenbus en zorgt voor 
verbinding. Ook nu heeft de redactie 
weer een interessant en leeswaardig 
nummer voor u. Natuurlijk rekenen 
wij voor elk nummer op uw bijdrage. 
Als elke 3 maanden 3 leden een 
pagina inleveren (nee niet die ander, 
maar u) houden wij de Wegwijzer 
gezond en interessant. 

 

De redactie van de Wegwijzer 
wenst al de leden en donateurs 
gezegende kerstdagen.   

 
 
LET OP: 

 
Kopij voor de Wegwijzer 2021-1 
uiterlijk 1 februari  2021 naar: 
 
Leen en Geri van der Weijde 
Vierwoudstedenmeer 154 
3346 JP Woerden 
Email: gerivanderweijde@gmail.com 

 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Marty Alkema 
St.  Hubertus 25 
6713 JN Ede 
Email: marty.alkema@gmail.com
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Romeinen 12: 9 t/m 21 

Onderlinge Liefde. 

Paulus heeft deze Romeinenbrief 
waarschijnlijk geschreven vanuit 
Korinthe, tijdens zijn derde 
zendingsreis. Hij hoopte naar Rome 
te gaan en daarna door te reizen 
naar Spanje. (Rom. 15: 23 en 24). 
Uiteraard was de brief bedoeld om 
de gemeente in Rome op de hoogte 
te stellen van zijn plannen. Paulus 
wil daarheen gaan om de 
gespannen verhouding tussen Joden 
en niet Joden binnen de christelijke 
gemeente te bespreken. De brief zet 
uiteen dat iedereen tegenover God 
zondigt  en dat de joodse wet de 
Joden bij het oordeel geen voorrang 
biedt boven de niet-Joden. Alleen 
het geloof in Christus kan redding 
brengen. Het is de Heilige Geest die 
de gelovige uiteindelijk tot zijn 
bestemming bij God leidt. In de 
hoofdstukken 12 en 13 legt Paulus 
uit hoe de mensen in de gemeente 
zich tegenover elkaar en tegenover 
de overheid moeten gedragen.  

In Romeinen 12 vanaf het 9
e
 vers 

gaat het over de onderlinge liefde. 
Hoe kan men leven naar Gods wil? 
Het is verrassend dat liefde als 
eerste genoemd wordt, want alles 
wat Paulus zegt kan worden 
samengevat met de oproep om lief 

te hebben. In de HSV Bijbel staat 
ongeveinsde liefde, eerlijke, 
oprechte, hartelijke liefde, 
broederlijke liefde, geen overdreven 
romantische liefde. Christenen 
moeten het kwade haten. Ze 
moesten gastvrij zijn, dit was erg 
belangrijk voor de eerste christenen, 
want de meeste mensen konden 
geen hotel of herberg betalen als zij 
reisden, maar waren afhankelijk van 
de zorg van hun medegelovigen.    

In vers 14 schijft Paulus over zegen 
… en vervloek … niet. Deze 
woorden reflecteren het onderwijs 
van Jezus dat Hij uitsprak tijdens de 
bergrede. Ook de woorden in vers 
17, vergeld niemand kwaad met 
kwaad, is een verwijzing naar de 
bergrede.  (Math.:5 t/m 7). Paulus 
erkent dat het niet altijd mogelijk is 
om in vrede met iedereen te leven, 
vers 18, zelfs wanneer je daar zelf je 
best voor doet. In vers 19  staat 
weer een verwijzing naar de 
bergrede, “Mij komt de wraak toe”. 
Wraakgevoelens kunnen worden 
overwonnen door te bedenken dat 
God alles goed zal maken en dat 
Zijn wraak zal komen over hen die 
het verdienen. Het eerste gedeelte 
van vers 19 kunnen we goed 
begrijpen, klaar staan voor je naaste, 
een Bijbelse boodschap. Maar de 
uitspraak in het tweede gedeelte van 

MEDITATIE                     
Door Jan de Wit 
 
Thema: Onderlinge liefde 
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dit vers, “vurige kolen op het hoofd 
hopen” vraagt wel om uitleg. 
Spreuken 25 vers 21 verbiedt het om 
zelf wraak te nemen, maar de Here 
zal het vergelden. De betekenis van 
“vurige kolen” kan een positief effect 
hebben. De bedoeling ervan zal zijn 
om de persoon tot berouw te 
brengen. Overwin het kwade door 
het goede, houdt over het algemeen 
in dat men goede dingen doet voor 
een schuldige, in de wetenschap dat 
God hen zal straffen op de laatste 
dag, als ze weigeren zich te 
bekeren.                                                   

 

 

 

 

 

Van liefde zij uw hart vervuld,                                                                                                                      
een vuur, nooit uitgewoed,                                                                                                                       
Een liefde die verdraagt en duldt,                                                                                                                
de zonde toedekt en de schuld                                                                                                               
elkaar vergeven doet,                                                                                                                               
elkaar vergeten doet. 

Lied 86:2 uit Weerklank 

Jan de Wit ( J.G. de Wit)
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Ik wil 
afsluiten met een mooi Kerstlied: 
 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
Vrede op aarde ‘t is vervuld 
Hij verzoent der mensen schuld. 
Zing, o volken in het koor 
dat weerklinkt de hemel door. 
Zing het met een blijde stem 
voor het kind van Bethlehem. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij die heerst in eeuwigheid, 
Zoon van de gerechtigheid. 
Van zijn vleugelen dalen neer 
licht en leven, altijd weer. 
Glorie aan de Zoon van God, 
mens geworden om ons lot, 
opdat wij van zonden rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
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Na de laatste Wegwijzer heeft de 
CCC niet veel activiteiten kunnen 
ontplooien. Er was geen 
najaarskamp en er was ook geen 
Algemene Ledenvergadering, er 
waren geen reizen en er waren geen 
kampen, helemaal niets! Jammer 
vooral dat we de onderlinge 
contacten moesten missen, want dat 
maakt de CCC toch wel de CCC.  
Gelukkig waren er van de zomer hier 
en daar enkele kampjes, soms door 
enkele leden geregeld en andere 
weer geheel spontaan. Allemaal 
kleinschalig en zonder 
georganiseerde activiteiten, zoals we 
dat als CCC gewend zijn te doen, 
maar toch best leuk. Je kon 
tenminste andere leden die je al een 
hele tijd niet had gezien -weliswaar 
op afstand- spreken en met elkaar 
Jeu de Boules spelen. 
 
We hebben op 30 november als 
bestuur er over vergaderd hoe we 
het volgend jaar verder moeten. 
Daar zijn we nog niet helemaal uit, 
maar het belangrijkste is dat we het 
voorjaarskamp, indien het maar 
enigszins mogelijk is, willen laten 
doorgaan. We hebben al te lang de 
onderlinge ontmoetingen gemist. Het 
kan zijn dat er niet meer in zit dan 
een eenvoudig kamp met minimale 
activiteiten zoals bijv. fietstochten en  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
mogelijke andere buitenactiviteiten, 
zonder excursies en 
avondprogramma's en ook geen 
Algemene Ledenvergadering. Echter  
beter wàt dan niets. 
Zouden er echter op dat moment al 
veel leden een vaccin hebben  
ontvangen, dan zou er natuurlijk veel 
meer mogelijk zijn en kunnen we  
wellicht een volwaardig programma 
aanbieden en kan ook de Algemene 
Ledenvergadering doorgang vinden. 
Daar hopen we natuurlijk heel erg 
op, maar het is nu nog te vroeg om 
er met zekerheid iets over te kunnen 
zeggen. In de volgende Wegwijzer 
hoop ik jullie meer nieuws te kunnen 
meedelen.  
 
Het voorjaarskamp wordt gehouden 
op camping De Roggeberg in 
Appelscha vanaf dinsdag 13 april tot 
maandag 26 april 2021. Voor het 
najaarskamp staat gereserveerd 
camping 't Weergors in 
Hellevoetsluis vanaf dinsdag 7 
september tot zaterdag 18 
september 2021. Zet het in de 
agenda!  
 
Voor de komende tijd veel heil en 
zegen toegewenst uit Gods hand, en 
dat is meer dan een goede 
gezondheid. 

 

 

 VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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Het jaar 2020 loopt ten einde en wat 
voor een jaar.  Voor onze 
samenleving is het een jaar van 
uitersten. 
Heel veel mensen zijn in aanraking 
gekomen met het virus covid-19.  
Velen werden opgenomen in het 

ziekenhuis, of nog erger, kwamen te 

overlijden.  
Als je dit tot je door laat dringen dan 
ga je het feit,  dat we het afgelopen 
jaar niet op vakantie konden, 
relativeren.  
Als caravanclub hebben we de 
kampen en buitenlandse reizen 
moeten annuleren, althans in 
georganiseerd verband. Om als 
bestuur te moeten beslissen hiertoe 
over te gaan was zeer ingrijpend.  
Het is wel een juiste beslissing 
geweest.   
Ongetwijfeld zal bij velen van u de 
gedachten hebben postgevat dat 
geen activiteiten ook betekent : geen 
kosten.  
De penningmeester moet er dik geld 
aan over houden, niets is echter 
minder waar.  
Er zijn allerlei vaste kosten die 
gewoon doorgaan maar bovendien 
waren er door de coördinatoren 
reeds allerlei kosten gemaakt ter 
voorbereiding van het voor- en  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
najaarskamp, zomerkamp en de 
buitenlandse reizen. 
De afspraak is dat deze kosten bij 
overmacht zullen worden vergoed.  
Aan de coördinatoren van het voor- 
en najaar kamp is € 1.343,-  
uitbetaald en aan de coördinatoren 
van het zomerkamp en buitenlandse 
reizen €  3.255,--  
Kortom, dit hakt er wel in.  
Gelukkig hebben we in 2015 een 
reservefonds promotie reizen in het 
leven geroepen en dit reservefonds 
zal een groot gedeelte van de 
uitbetaalde kosten voor haar 
rekening nemen. Dit fonds is ook 
bedoeld om eventuele calamiteiten 
op te vangen.   
Maakt u zich geen zorgen, financieel 
komt het helemaal goed.  
Ik heb nog een goed bericht voor u.  
Het bestuur zal haar uiterste best 
doen om in het voorjaar weer een 
kamp te organiseren. Wellicht in 
aangepaste vorm, maar dat hoort u 
in de volgende Wegwijzer.   
Tenslotte, ja daar ben je 
penningmeester voor, denkt u nog 
aan de contributie!  
Voor een echtpaar €  65,-- een 
alleenstaande €55,-- en de donateur 
€  20,--  
Ik wens u allen een goede 
gezondheid en een gezegend 
Kerstfeest toe. 

 

  

VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Arie C. Burggraaf 
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Beste leden van onze Christelijke 
Caravan Club. 
De Commissie Reizen is onlangs 
weer bij elkaar geweest en daar is 
besproken de onzekerheid van de 
toekomst in verband met de 
pandemie die ons overkomt. 
 
De regering heeft als slogan: “Alleen 
samen krijgen we corona onder 
controle”. 
Ik zou willen wijzen op het feit dat 
Samen met een hoofdletter 
geschreven moet worden. Wij 
mogen toch geloven dat deze 
pandemie niet zonder en buiten God 
omgaat. 
Daarom zijn al onze plannen voor de 
toekomst onder het beding van Deo 
Volente. 
 
Dit heeft de Commissie ook bezig 
gehouden als we kijken naar de 
plannen voor het jaar 2021. Niets is 
zeker en misschien moeten we wel 
rekening houden dat het ook voor 
komend jaar niet verantwoord is om 
reizen te maken naar het buitenland. 
Wij hebben als Commissie 
nagedacht hoe we dan het 
uitgangspunt van de CCC nog 
gestalte kunnen geven. 
De gedachte is, dat wanneer het 
buitenland er komend jaar ook niet 
inzit, om in het binnenland wat te 
organiseren op campings met eigen 
sanitair. 
 

 
 
 
 
 
 
Er zijn wat dit betreft al plannen 
voorgesteld door enkele 
enthousiaste CCC-ers. 
Dit is allemaal nog erg prematuur, 
maar we volgen de ontwikkelingen 
omtrent corona, net als u, op de 
voet. 
 
We hebben het als een groot gemis 
ervaren dat het voor- en 
najaarskamp niet is doorgegaan. 
Een optie zou misschien kunnen zijn 
om toch maar een kamp te 
organiseren maar dan zonder 
activiteiten. We kunnen elkaar dan 
toch op gepaste afstand ontmoeten 
en zo de onderlinge band 
verstevigen.  
Maar daar gaat de Commissie 
Reizen niet over. 
 
Wij hebben vernomen dat afgelopen 
zomerperiode diverse leden van 
onze club samen iets hebben 
ondernomen om zo toch nog een 
beetje het CCC gevoel te beleven. 
Fijn om te horen dat op deze manier 
onze leden contact zoeken met 
elkaar.  
 
Laten we in deze onzekere tijd ons 
richten op het lied wat zegt: 
Wat de toekomst brenge moge, mij 
geleid des Heeren Hand. 
 

Met een hartelijke groet, 
Namens Commissie Reizen 
 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 
 
Door Martin Konijn 
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JE  

 
 
 
 
 
Mijn naam is Annie van Otterloo, ben 
geboren in Oostendam (gem. 
Ridderkerk). Heb daar tot mijn 24e 
gewoond en in ‘69 getrouwd en 
samen in Hendrik Ido Ambacht gaan 
wonen. Daar hebben we 1 dochter 
gekregen en inmiddels 1 
kleindochter van 11, 1 kleinzoon van 
5 en 1 kleindochter van 5. Sinds 1 

december 2004 ben ik weduwe en 

woon weer in Ridderkerk. 14 Jaar 
heb ik als ponstypiste en hoofd 
ponskamer gewerkt bij Nedstaal 
(voor de insiders Kabelfabriek) in 
Alblasserdam. Tijdens mijn werk heb 
ik de opleiding coupeuse gedaan. 
Na de geboorte van onze dochter 
ben ik bij mijn man in de zaak gaan 
werken en deed daar de 
orderadministrate, facturering en 
urenverantwoording. Na het 
overlijden van mijn man heb ik 4 jaar 
met een vriendin gekampeerd. 
Toevalligerwijs kwam ik in 2011 
(door toedoen van Wil Haaima) in 
contact met de CCC, waar ik heel 
veel plezier aan beleef en daar ook 
verschillende contacten aan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
overgehouden heb. Voor de kerk 
zowel in Ridderkerk als in Hendrik 
Ido Ambacht doe ik vrijwilligerswerk, 
wat door de Corona even stil ligt.  
 
Ben lid van een fietsclub, waar we 
elke week ong. 35 km. fietsen en 1x 
p/maand 75 à 80 km ook dat ligt dit 
jaar stil. Verder heb ik als hobby, 
alles wat met naald en draad te 
maken heeft, zoals haken breien, 
naaien, quilten, kantklossen en 
machinaal borduren enz. Ook zit ik 
graag achter de computer. 
 
Hopelijk gaan D.V. volgend jaar de 
kampeerreizen door en hoop dan 
weer verschillende leden te 
ontmoeten.  
Volgende keer zal Leen Verhoeven 
zich aan jullie voorstellen. 
 
Als deze Wegwijzer voor de 
Kerstdagen uitkomt, wens ik jullie 
allen gezegende kerstdagen en 
Gods zegen voor het nieuwe jaar.  
Hartelijke groet, 
Annie van Otterloo. 
 
 

 

 

 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR…. 
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Deze keer een bijdrage uit 1997 van Selien. De oudere leden onder ons 
herinneren zich Selien en Eeuwe Bijl vast nog wel als zeer creatieve leden. 
Eeuwe was een verdienstelijk filmer, Selien werkte met naald en draad. Met 
name quiltwerk was haar sterke kant. Natuurlijk kent iedereen wel de grote 
quilt van stropdassen die tijdens onze kampen in de zaal of tent hangt. Deze 
is door een aantal dames gemaakt, met Selien als initiatiefneemster en 
coördinatrice. In het artikeltje dat ik uit de oude doos viste schrijft Selien hoe 
ze meewerkte aan een internationaal quiltproject. 

 
DE VREDESQUILT 
 

In ‘Quiltnieuws’, een tijdschrift van quilters, 

las ik een oproep om een ‘peacebrick’ 

(vrede-steen) te maken voor een vredesmuur. 

Deze ‘muur’ zou opgebouwd worden uit 

‘stenen’, als een tastbaar bewijs voor  de 

vrede. Dit vond plaats in Durban, Zuid-Afrika. Het idee trok mij zeer aan, 

temeer daar mijn broer met zijn familie daar woont. 

De stenen moesten bestaan uit 

blauwgroene stofjes van 15x30 cm. 

Ik heb een steen gemaakt en er een 

notenbalk op geborduurd met de 

melodie van ‘Vrede op aarde’.  

Twee maanden later kreeg ik een 

brief en las tot mijn verbazing dat 

er 800 stenen uit verschillende 

landen waren opgestuurd. Hiervan 

is een prachtige quilt gemaakt 

waarvan ik jullie een gedeelte laat 

zien. 

Ik vond het heel fijn om een 

steentje bijgedragen te hebben aan 

een Muur van Vrede … al was het 

maar een klein steentje. 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 
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PECANPIE 
 
Ingrediënten: 
 
250 gr Bloem 
100 gr Poedersuiker 
250 gr Roomboter 
½ theel zout 
300 gr Pecannoten  
150 gr Zeeuwse keukenstroop (pot 
500 gr) 
75 gr licht bruine basterdsuiker 
75 ml slagroom 
 
 
Benodigdheden: 
 
Bakblik 20x40 ingevet, 
keukenmachine, ovenschaaltje. 
 
Bereiding: 
 
Verwarm de oven voor op 180 gr. 
Mix de bloem, poedersuiker, boter 
en het zout in de keukenmachine tot 
een kruimig deeg en kneed dit met 
de hand verder tot een bal. 
Bekleed het bakblik ermee en zet 20 
min. in de oven. 
Doe de pecannoten in het 
ovenschaaltje en bak ze 10 min. in 
de oven. 
Maak ondertussen de stroop, 
basterdsuiker en slagroom in een 
steelpan aan de kook  en laat dit 6 

min. op laag vuur koken. (blijven 
roeren)                                                                                                         
Neem het bakblik uit de oven en 
verdeel de pecannoten over de 
taartbodem. 
Schenk de karamelsaus erover en 
bak dit geheel nog 20 min. in de 
oven. Laat voor het serveren 
helemaal afkoelen.  
 
 
EET SMAKELIJK  

 

MIJN FAVORIETE RECEPT      

 
Bertha Klok 
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Ingestuurd door Annemarie Francken 

 
Een moraalsprookje van de gebroeders Grimm. 
 
De oude grootvader en zijn kleinzoon 
 
Er was eens een stokoude man; zijn 
ogen waren troebel geworden, zijn 
oren doof en zijn knieën knikten. Als 
hij aan tafel zat en zijn lepel 
nauwelijks kon vasthouden, morste 
hij soep op het tafellaken en hij liet 
ook weer wat uit zijn mond lopen. 
Zijn zoon en diens vrouw gruwden 
daarvan en daarom moest de oude 
grootvader tenslotte in de hoek 
achter de kachel gaan zitten en ze 
gaven het eten in een aarden 
schotel en bovendien niet eens 
genoeg; dan keek hij bedroefd naar 
de tafel en zijn ogen werden vochtig. 
Tenslotte konden zijn bevende 
handen het schoteltje niet meer 
vasthouden, het viel op de grond en 
brak. 
 
De jonge vrouw werd boos, maar zij 
zei niets en zuchtte alleen maar. 
Toen kocht ze voor hem een houten 
bakje voor een paar stuivers en daar 
moest hij uit eten. Terwijl ze zo bij 
elkaar zitten, zien ze dat het 
kleinzoontje van vier jaar kleine 
plankjes bij elkaar raapt. “Wat doe je 
daar?” vraagt de vader. “Ik ga een 
houten bakje maken” antwoordde 
het kind. “Daar moeten vader en 

moeder uit eten als ik groot ben.” 
Man en vrouw keken elkaar een 
poos aan en begonnen te huilen. 
Meteen haalden zij de oude 
grootvader weer aan tafel en lieten 
hem voortaan altijd meeëten en 
zeiden niets als hij een beetje 
morste. 

  

ALLERHANDE 

en rubriek met van alles en nog wat 
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