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REDACTIONEEL 
 
Alles is nu nog wat onzeker. Hebben 
wij een voorjaarskamp? Kunnen wij 
reizen?  Maar wel zeker is deze 
nieuwe Wegwijzer, de eerste van het 
nieuwe jaar. Wat later dan 
gebruikelijk (het bestuur wilde wat 
langer wachten om goede 
beslissingen te kunnen nemen t.a.v. 
voorjaarskamp en reizen) maar de 
Wegwijzer is er weer. Deze keer met 
veel informatieve stukjes maar ook 
met veel kleurige advertenties. Fijn 
dat zoveel bedrijven weer mee willen 
werken. Zij verdienen onze steun!  
 
De redactie wenst u veel leesplezier 
en wij hopen dat goede 
ontmoetingen tijdens kampen en 
reizen weer mogelijk zullen zijn. 
 
 

LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2021-2 
uiterlijk 1 mei  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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Wat kan het leven ondoorzichtig zijn. 
Hoe komt het dat dingen gebeuren, 
zoals ze gebeuren?  
Als christenen geloven we in de 
hand van God die ons leven leidt.  
Maar wat moeten we aan Hem 
toeschrijven en wat beslist niet? We 
tasten vaak in het duister. 
Maar het evangelie van Goede 
Vrijdag laat in de duisternis een 
lichtstraal vallen.  
Door deze lichtstraal is ieders 
levenslot niet plotseling doorzichtig 
geworden. 
Maar ons levenslot, met alle 
onopgeloste vragen, komt wel in een 
vertroostend licht te staan. 
In de geschiedenis van Jezus’ lijden 
en dood is oppervlakkig gezien een 
aaneenschakeling van daden, 
in gang gezet door mensen.   
Intriges, samenspel van krachten 
met als resultaat het kruis. 
Jezus verschijnt voor de rechtbank 
van Pilatus met als aanklacht : “Hij 
heeft God gelasterd “ 
Het Sanhedrin speelt Jezus in 
handen van Pilatus. Waarom voltrekt 
de Hoge Raad niet zelf aan 
Jezus de doodstraf? Dat zou Pilatus 
veel beter zijn uitgekomen. Berecht 
Hem volgens uw eigen wetten.  Doe 
dat alstublieft! Dan ben ik er vanaf !  
Doch dat kwam ze slecht uit, de 
rechtsregel is namelijk dat een ter 
door veroordeelde pas een dag 

 
 
na het doodvonnis mocht worden 
terechtgesteld. Op de sabbat dus. 
De sabbat is echter heilig en mag 
niet worden ontheiligd.  
Ze hadden het op de sabbat 
regelmatig met Jezus aan de stok 
gehad, Jezus rommelde in hun ogen 
op de sabbat maar wat aan. Hij 
genas mensen op de sabbat en het 
deerde Hem niet dat zijn  
volgelingen de sabbatregels 
overtraden.  
Maar zij- de leiders van Gods volk – 
weten hoe het hoort.  
Een executie op de sabbat, dat 
kunnen ze tegenover God niet 
verantwoorden.  
Daarbij komt dat de week van Pasen 
aanbreekt.  
En zo komt Jezus voor de 
rechterstoel van Pilatus te staan.  
Schijnbaar volkomen toevallig.  
En deze Pilatus moet zijn partij 
meespelen in de samenzwering  
van de Joden tegen het leven van 
Jezus.  
Menselijk handelen en toeval lijken 
hier de gang van zaken te bepalen.  
Waar is Gods hand aan te wijzen? 
Is de Christus niet volledig 
uitgeleverd, overgegeven aan de 
willekeur van de mensen en hun 
vijandschap? 
Tot het laatst toe heeft Pilatus 
volgehouden dat Jezus onschuldig 
is. Maar toch, hij is gezwicht voor 

MEDITATIE 

Door Arie C. Burggraaf 

 

Door Arie C. Burggraaf 

 

 



4 
 

de Joodse wetten. 
Jezus weet dat Pilatus een werktuig   
is in Gods hand.  
Het is de hand van God die alle 
gebeurtenissen stuurt en Jezus is 
zich daarvan bewust.  
Alles wat Pilatus doet en alles wat 
de Joden doen staat in het licht van 
wat God doet.  
Pilatus en de Joden hebben elkaar 
gevonden en doen alles wat Gods 
plan was dat er zou gebeuren.  
Jezus wist het. 
Door alles heen heeft God Zijn plan 
tot uitvoering gebracht en dát is voor 
Jezus ook het zwaarste 
lijden geweest. Natuurlijk heeft het 
Hem pijn gedaan het verraad van 

Judas, de verloochening van Petrus. 
Maar het zwaarst te dragen was dat 
God Hem heeft verlaten.   
God keert zich juist tegen Christus, 
omdat Hij vóór ons is.   
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon 
niet gespaard heeft, maar voor ons 
allen overgegeven heeft, ons 
met Hem ook niet alle dingen 
schenken?  
Niet pas met Pasen, maar al op 
Goede Vrijdag laat God zich kennen 
als de Almachtige, die alles  
wat gebeurt stevig in handen houdt.   
Gelooft dan ook dat Gods hand 
werkelijk over uw leven is uitgestrekt 
en macht heeft het ergste kwaad te 
veranderen in het goede.   
Zelfs in deze tijd van corona.  
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Aangemeld als lid  
21 012 Trouwborst, L. Leen en Marcla Groeneweg 22
 4223 ME  HOORNAAR             0183-581854 
Hartelijk welkom binnen de CCC. Wij hopen dat jullie je maar gauw thuis gaan voelen binnen de 
club. 
 
Bedankt voor het lidmaatschap 
09 082 Leeuwen, A.D. van Gus en Ellie Dorpstraat 72
 2391 BK  HAZERSWOUDE  0172-589312 
16 091 Wal, J. van der  Jan en Co Leeuwerikstraat 51
 2964 CA  GROOT-AMMERS 0184 662051 
Jammer dat jullie afscheid (moeten) nemen van de CCC. Wij wensen jullie Gods nabijheid toe. 
 
Bedankt als donateur 
B022-09 Jongbloed, A. Age Sydwende 44
 9204 KE  DRACHTEN 0512-532424 
B031-19 Kanters, J. Jan en Willy Havenstraat 12
 4927 BA  HOOGE ZWALUWE 0168-482574 
B020-13 Vos-Mos, N.E. Nel Oogstweg 25
 8071 WR  NUNSPEET 0341-262306 
Gods nabijheid toegewenst. 
 
Verhuisd 
14 013 Wigmans, H.L. Leen en Janny Viersprong 6
 4223 MM  HOORNAAR 0183-582396 
03 064 Sijpkes, H.J. Henk en Celia Loeteweg 34a
 2391 NM  HAZERSWOUDE 0172-588860 
98 229 Vos-van der Vlist, G. de Gerrie Graafland 51
 2964 BJ  GROOT-AMMERS 0184-776453 
88 076 Zijderhand-Neeleman, J. Jannie Dorpsstraat 20
 2751 AZ  MOERKAPELLE 079-5933524 
B014-18  Wolters-Hellinga, J. Jantje     Juliusstritte 44 
           9269 NV  FEANWÂLDEN 0511-424889 
  Talma Hûs, afd. De Stjelp                
Nog een fijne en gezegende tijd toegewenst in jullie nieuwe huis

MUTATIES 

Per 1 februari 2021 
Door de secretaris 
 

Per 1 februari 2021 

Door de secretaris 

Link naar Camping Boerenerf te Woudenberg 

info@campingboerenerf.nl

mailto:info@campingboerenerf.nl
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Het bestuur vergadert tegenwoordig 
online. Het was een hele ervaring, 
maar voor een eerste keer ging het 
best goed al waren er natuurlijk nog 
wel enkele beginnersfoutjes, maar al 
doende leert men.  
In de toekomst kijken is lastig, maar 
het is op dit moment onduidelijk of in 
juni vakantiegangers wel de grens 
over mogen. Het bestuur heeft zich 
beraden over een voorstel van de 
commissie reizen voor een Rondje 
Nederland als alternatief voor de 
buitenlandse reizen.  
Het Rondje Nederland houdt in dat 
vier groepen een rondreis maken 
door Nederland over vier campings. 
De groepen wisselen allemaal op 
dezelfde dag en volgen elkaar van 
camping naar camping. Bij drie 
campings hebben we inmiddels 
opties op een twaalftal 
staanplaatsen, t.w. camping De 
Hondsrug in Eexst,  camping 
Veerhof in Oostwoud, NH, camping 
Kweetal in Schelluinen, ZH en een 
nog nader te bepalen camping.  
We kunnen echter helaas niet tot juni 
afwachten of een buitenlandse reis 
misschien toch nog kan doorgaan. 
Dan zijn de campings in Nederland 
inmiddels volgeboekt en kan je 
nergens meer terecht. Omdat we het 
voorstel best een aantrekkelijk 
alternatief vinden en dit daarnaast 
meer zekerheid biedt dat dit plan kan 
doorgaan, kiezen we voor het  
 

 
 
 
 
 

Rondje Nederland en cancelen de 
buitenlandse reizen. De commissie 
reizen zal dit verder uitwerken 

Daarnaast hebben we ons beraden 
op het voorjaarskamp. Moet het 
doorgaan of niet. Best een moeilijke 
beslissing. Het gevaar van 
besmetting met het coronavirus is 
aanwezig en we behoren allemaal 
tot de kwetsbare 
bevolkingscategorie, daar moeten 
we serieus in zijn. Anderzijds 
snakken velen van ons weer naar 
een mogelijkheid om er uit te zijn en 
elkaar te kunnen ontmoeten. Wat is 
wijs.  
De regering voorziet echter op dit 
moment voor de maanden maart en 
ook voor april nauwelijks 
mogelijkheden tot verruiming van de 
coronamaatregelen zoals o.m. de 
beperkte groepsgrootte in de 
buitenlucht. We hebben als bestuur 
onze verantwoordelijkheid en 
kunnen en willen natuurlijk niet tegen 
de regeringsmaatregelen in gaan. 
Daarom hebben we met pijn in ons 
hart besloten om het voorjaarskamp 
af te gelasten. We hebben echter 
goede moed dat het najaarskamp in 
september wel kan doorgaan en dat 
we elkaar dan weer kunnen 
ontmoeten. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de 
Algemene Ledenvergadering in april 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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ook niet kan doorgaan. Een zaal die 
zo groot is dat we op 1,5 m afstand 
van elkaar kunnen zitten, is niet 
gemakkelijk te vinden en heel duur. 
Daarom hebben we besloten om de 
ledenvergadering uit te stellen tot het 
najaarskamp. We hopen en 
verwachten dat dit kamp in 
september wel kan doorgaan. 
 
Vorig jaar waren Jo Burger, Siem en 
Aagje den Hoed, Willem en Hetty 
van Leusen, Wout en Joke Snel en 
Kor en Grietje ter Veen 25-jaar lid 
van de CCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaal zijn we gewend om onze 
jubilarissen tijdens het 
voorjaarskamp te huldigen en hen 
een aandenken te geven. Maar 
omdat er vorig jaar geen 
ledenvergadering was, kon dat 
helaas niet doorgaan. We willen dit 
toch niet ongemerkt voorbij laten 
gaan, daarom heeft het bestuur 
besloten de aandenkens persoonlijk 
thuis te bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur is blij met zoveel advertenties. 

Het zou fijn zijn als wij als leden de adverteerders steunen 
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Mijn naam is Leen Verhoeven, ik 
ben geboren op 13-5-1939 in 
Slikkerveer gemeente Ridderkerk. 
In 1964 trouwde ik in 
Middelharnis met Ingna Vermaas. 
We gingen in Slikkerveer wonen 
en kregen 3 kinderen en 4 
kleinkinderen. In 2007 overleed 
mijn vrouw aan kanker. We waren 
bijna 42 jaar getrouwd. In 2010 
hertrouwde ik met de weduwe 
Bertha Jager en ging toen wonen 
in H.I. Ambacht. Zij had al 6 
kinderen en 14 kleinkinderen, 
daar kwamen nog 2 
achterkleinkinderen bij. Ik heb 
nog nooit zoveel verjaardagen 
bezocht! Nu in deze Covid-19 
pandemie tijd bezoeken wij deze 
verjaardagen even niet. 

Aan carrièreplanning heb ik niet 

kunnen doen. Nadat ik op 14 jarige 
leeftijd de L.T.S had verlaten heb ik 
verschillende beroepen uitgeoefend 
bij diverse werkgevers. Door 
omstandigheden heb ik mij diverse 
keren moeten laten omscholen. Op 
mijn 54e jaar kreeg ik een zwaar 
hartinfarct, gevolgd door een 
hartoperatie waardoor ik mijn werk 
niet meer kon doen. Hierna heb ik 
mijn zoon diverse jaren geholpen 
met zijn bloemenzaak. De meeste 
leden van de CCC ken ik nog niet. Ik  
ben pas lid geworden in 2017, nadat 
ik een TV uitzending van omroep  
Max had gezien over een reis naar  

 
 
 
 
 
 

Ierland 
In 2018 heb ik met de CCC zo’n 

mooie reis naar Ierland met de 

camper kunnen meemaken. 

In deze sombere tijd van de Covid- 
pandemie is het goed als mensen 
naar elkaar omzien en belangstelling 
tonen. Je ervaart dit als een warme 
zonnestraal. Zo'n warme zonnestraal 
ervoer ik toen ik eens liep in het 
centrum van Middelburg. 
Daar zag ik boven een deur een 
raam, dat beschilderd was met deze 
witte tekst: ‘De Zon’ wil ook door 
kleine raampjes schijnen. Zou de 
opdrachtgever van deze 
beschildering soms gedacht hebben 

JE GEZICHT KEN IK WEL  

MAAR… 
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aan de tekst uit het Bijbelboek 
Maleachi 4 vers 2: "Maar voor u die 
Mijn Naam vreest zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan en onder Zijn 
vleugels zal genezing zijn; en u zult 
naar buiten gaan en dartelen als 
kalveren uit de stal.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte CCC leden ik hoop, dat u 
mag weten, dat u ook onder de 
vleugels van de Almachtige God 
bent. 
 
O ja, volgende keer zal Ytsje Visser 
uit Huissen zich voorstellen. 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
Beste leden van de CCC. 
 
Ons bestuur heeft besloten dat het 
niet verantwoord is om dit jaar de 
reizen naar het buitenland uit te 
voeren. Hoe jammer is dit ook weer 
dat het in 2021 niet door kan gaan. 
Als Christelijke Caravan Club vinden 
de leden het fijn om met elkaar op te 
kunnen trekken. Waardevolle 
kontakten zijn op deze manier 
ontstaan. We hebben ook al een 
voor- en najaarskamp moeten 
missen. Daarom is het bijzonder fijn 
dat men in afgeslankte vorm wel het 
voorjaarskamp dit jaar door wil laten 
gaan. Veel gemeenschappelijke 
activiteiten zullen niet plaats kunnen 
vinden maar laat u zich niet 
weerhouden om in te schrijven. Een 
mooie gelegenheid om in ieder geval 
elkaar te kunnen ontmoeten.  
 
Nu de buitenlandse reizen niet door 
kunnen gaan is de commissie 
bijzonder blij dat enkele leden van 
onze club enthousiast de handen 
ineen hebben geslagen om een 
rondje Nederland te organiseren. Via 
onze secretaris bent u daarvan 
reeds op de hoogte gebracht. Men is 
nog wel op zoek naar enkele mede- 
coördinatoren. Wat dit inhoudt kunt u 
opvragen bij Annie Eppinga en u 
kunt zich ook bij haar aanmelden 
voor deelname. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De reis die gepland stond voor 
Duitsland  is omgezet naar een 
kamp in Limburg. Een mooi initiatief 
om zo met elkaar een vakantie door 
te brengen. 
 
Ik mocht een aantal jaren deel uit 
maken van de Commissie Reizen 
als voorzitter.  
Ik heb het bestuur moeten berichten 
dat ik mijn lidmaatschap en functie 
bij de Commissie Reizen  wegens 
mijn ziekte moet beëindigen. 
 
Ik las in Johannes 16:33: 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede zult hebben. In 
de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen. 
Wij leven door corona in een soort 
verdrukking, maar heb goede moed 
zegt Jezus. Laten wij ons hieraan 
vast houden. 
 
Ontvang de hartelijke groeten. 
Martin Konijn 
 
P.S. 
Wat ik geschreven heb over het 
voorjaarskamp is door de 
regeringsmaatregelen nu van de 
baan. Zie de mail van onze 
secretaris. Jammer. 
 
 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

Door Martin Konijn 
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Op de laatste bladzijde van het septembernummer van 1995 vond ik een 
bijdrage van Tom en Janna Smit, een CCC-echtpaar van het eerste uur. 
Tom is al in 1996 overleden, Janna is donateur van onze vereniging. 
Het gedicht is van Gré Kiefte, die jarenlang redactielid van de Wegwijzer 
was en mooie gedichten schreef.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soms zijn er tijden, dan is alles goed, 
weet je je met de Wijnstok nauw verbonden. 
Je leeft uit de verzoening van je zonden, 
ervaart Gods glimlach stralend in je leven. 

 

Maar soms lijkt alles weg, 
is er pijn en droefenis. 
En je hebt er moeite mee 
dat het nu zo anders is. 

 

Toch mag je zeker weten: 
Die glimlach is er nog. 
Maar ook de Landman met de schaar, het snoeien 
… opdat er rijker vrucht zal groeien.                                 Gré Kiefte 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 

VROEGER 

‘Vroeger was alles beter’, is een gevleugelde kreet die je te pas en vooral te onpas 

hoort. Hoe komt het toch dat de wereld van je jonge jaren er vaak beter uitziet dan 

die in de herfst van je leven, las ik in het blad van een Emmer bejaardencentrum.  

 

  * Alles is verder weg dan vroeger. Naar de hoek is twee keer zover en ze hebben 

      er ook een heuvel bij gemaakt. Ik heb het opgegeven naar de bus te rennen,  

      want die gaat meestal eerder rijden dan vroeger. Ik heb ook de indruk dat ze 

      trappen steiler maken tegenwoordig. 
 

   * Hebt u ook gemerkt dat ze de krant in kleinere letters drukken? Het heeft ook  

      geen zin om de krant voor te laten lezen. De mensen praten zo zacht  

      tegenwoordig. En bij het haren kammen denk ik vaak: verdraaid, zelfs de  

      kwaliteit van het spiegelglas is slechter dan vroeger. 
 

Dit zijn ontroerende fragmenten, geschreven door iemand die de gevolgen van het 

ouder worden aan den lijve ondervond. Ze bewijzen dat je de dingen wel degelijk 

haarscherp kunt zien, ook al gaat het gezichtsvermogen langzaam achteruit. 
 

                Door Tom en Janny Smit ‘geknipt’ uit de Drentse Courant van 13/3-‘95 
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2 artikelen ingestuurd door Wichert Drost 

 

Reis door het nieuwe jaar 

 

De deur naar ‘t nieuwe jaar gaat voor ons open. 

Daarachter wacht een steile trap omhoog. 

Niet elke trede is makkelijk te lopen, 

Niet elke tree is zichtbaar voor het oog 

 

Driehonderdvijfenzestig treden wachten 

en dringen ons, de trap omhoog te gaan. 

‘t Zij traag of moeizaam, soms verlangend jachten, 

naar het onbekende eindpunt bovenaan. 

  

Als vrienden en vele anderen zullen wij de trap bestijgen, 

Dus reik elkaar toch maar de helpershand. 

Daar waar verdriet is of gevaren dreigen 

maar deel ook blijdschap uit, naar elke kant. 

 

Zo om ons heen ziend naar de medeklimmers, 

wie open hart en ogen heeft, ziet immers, 

dat elke nieuwe tree gegeven is. 

 

Hij nu geeft u en de uwen zegen  

voor het nieuwe jaar in 2021 

want zonder Hem in 't leven een gemis. 

     Daar elke stap met God verweven is.  

 
 

 

 

 

ALLERHANDE 

Een rubriek met van alles en nog wat.  
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Coronastress? ‘Eruit met de geit!’ 
 
Kent u het verhaal van die geit die je 
de deur uit moet doen? Nee? Let 
dan goed op. Want hier komt de 
beste tip om coronastress gedag te 
zeggen. Geen geduld om het 
helemaal af te lezen? Ook dat is al 
een teken van stress!  
Het verhaal gaat als volgt: 
Er komt een Joodse man bij een 
rabbijn en vraagt hem: ‘Wat moet ik 
doen? Ik heb het zo druk, een eigen 
zaak, woon op een te klein 
appartementje, ik ben heel druk met 
mijn werk en heb 5 kinderen én een 
vrouw die zwanger is en de 
gezinssfeer is heel gestrest en niet 
te harden. 
Ik weet gewoon niet meer wat ik 
moet doen help mij alstublieft’. De 
rabbijn antwoordt: ‘Nou beste 
broeder, weet je wat je moet doen? 
Neem een geit in huis en kom na 
een week bij mij terug. De man: 
‘Huhhh, een geit??? Wat moet ik 
daar nu mee?” Maar hij volgt zoals 
altijd trouw het advies van de rabbijn 
op, koopt een geit, en neemt die 
mee naar huis. Ik zie u denken, ja u 
heeft gelijk…….  in het huis van de 
joodse man wordt de chaos alleen 
maar groter en groter. De geit vreet 
alles op, poept en plast overal, 
verdraagt de kinderen niet enz. De 
man is radeloos en machteloos.  
Een week later gaat hij zoals 
afgesproken weer naar de rabbijn. 
‘Wat moet ik doen? Sinds we die geit 
in huis hebben, is de chaos alleen 
maar erger geworden. Zeg mij 
alstublieft rabbijn, wat ik moet doen!’. 
En de rabbijn zegt: ‘Doe je geit de 
deur uit! en kom na een week weer 

bij mij terug’. De man volgt natuurlijk 
ook nu weer het advies van de 
rabbijn op, de geit gaat de deur uit. 
Na een week komt de man weer 
terug bij de rabbijn. “En…….. vraagt 
de rabbijn, hoe gaat het nu?” “O 
rabbijn, de situatie in ons huis en 
gezin is gelukkig weer terug 
gekeerd, wij zijn dankbaar met 
elkaar nu we meer rust en ruimte 
hebben gekregen”. 
Wat is nou het moraal van het 
verhaal? U snapt het allemaal vast 
al. Zie niet wat niet mogelijk is maar 
vooral wat wel mogelijk is! 
Als we kijken in onze tijd is het niet 
zo gemakkelijk met de coronaregels. 
Onze jeugd heeft het moeilijk en 
daar hebben we begrip voor. 
Anderzijds zijn zij ook niet veel 
gewend al zien zij dat zelf niet, maar 
ook dat kunnen wij onze jeugd niet 
kwalijk nemen. 
Onder de ouderen wordt o.a. het 
contact met geliefden gemist, er is 
heel veel eenzaamheid.  
Misschien moeten wij bedenken dat 
het nog erger kan, denk aan de 
vluchtelingen en de barre beelden 
die wij zien op de televisie. 
Maar…….. als christen mogen wij 
onze zegeningen tellen één voor 
één! Wat is dat rijk om als christen 
dat te weten toch! 
Tel uw zegeningen tel ze één voor 
één. Tel ze alle en vergeet er 
geen. Tel ze alle noem ze één voor 
één, En ge ziet Gods liefde dan door 
alles heen. Zo in alle moeiten, 
zorgen zonder tal, Wees toch nooit 
ontmoedigd, God is overal, Tel uw 
zegeningen, Eng'len luist'ren toe, 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg 
dan blij te moe. 
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Ingestuurd door Geri van der Weijde 
 
GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER 
KOMEN 

 
Heimwee in coronatijd 

 
God, hoe graag zou ik weer komen 

waar uw kerk één lofzang is - 
nu nog ver, om van te dromen, 
harten boordevol gemis. 
Ooit was alles zo gewoon: 
fluitspel, paaskaars, orgeltoon, 
stemmen, stilte, al die mensen - 
kan men zich iets mooiers wensen? 

 
God, hoe graag zou ik weer zingen 

juist nu ik niet zingen mag! 
Waar, waar zijn nu al die dingen 

die ik liefhad, zó graag zag: 
bidden, danken in uw huis, 
aan uw tafel, rond het kruis 

zwijgen, spreken, lachen, huilen - 
bij U rusten, bij U schuilen... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
God, hoe graag... Laat ons weer 
komen 

dit of anders volgend jaar, 
laat ons bloeien als de bomen - 
onze dromen, maak ze waar! 
Laat ons weer vol vreugde zien, 
wie weet binnenkort misschien, 
wat wij nu zo vurig hopen:  

wagenwijd uw deuren open! 
 

tekst: André F. Troost 
melodie: psalm 42 
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Allerhande door Leen Verhoeven. 

In den Bosch zag ik op een tafel in 
een restaurant een bronzen 
ornament staan, met het opschrift: 
Tafel van het gerucht. Tafel van het 
gerucht, daar wordt over alles en 
iedereen gepraat. Deze gesprekken 
kunnen eerlijk of gemeen zijn. 
 
Ik herinnerde mij, wat ik eens zag te 
Nijkerk in een theehuisje, waar ik 
deze wandtekst las:. Het ware te 
wensen, dat alle mensen hun eigen 
gebreken eens beter bekeken, dan 
zouden zij het praten over een ander 
wel laten. Dus, wij als CCC leden 
gaan niemand meer over de hekel 
halen! 
 
Mijn achternaam heb ik u al laten 
weten. Het is een gewone 
Nederlandse achternaam. Mij is 
verteld, dat deze naam vermoedelijk 
eens is ontstaan in een dorpje bij 
Brussel. In dit dorpje moet een  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoefsmid gewoond hebben die de 
paarden met hoefijzers besloeg.  
De boeren zeiden daar tegen elkaar, 
wanneer zij naar de hoefsmid 
moesten met hun paarden, wij laten 
onze paarden verhoeven. Zo is dan 
de achternaam Verhoeven ontstaan! 
 
Bij de korenmolen van Oud-Alblas 
zag ik aan de weg een bord staan 
met het opschrift: 
Vertoeven bij Verhoeven. Het blijkt 
dat daar een camperstaanplaats is. 
 
Mijn kleinzoon vertoefde eens bij 
ons. Ik zag een lekkere appel op de 
fruitschaal, daar had ik trek in. Ik 
hapte in deze lekkere appel. Ik 
hoorde gekraak. Mijn voortand van 
mijn kunstgebit brak af. Bijna slikte ik 
deze tand in. Mijn kleinzoon zag, dat 
de voortand in mijn kunstgebit 
ontbrak en zei toen:  "Opa, wat doet 
u nou. " Ik vertelde hem toen, dat ik 
aan het wisselen was. 
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Zielsgelukkig 
  
Een oude vrouw komt bij de dokter 
en zegt: Ik heb één hand vol 
klachten. Zal ik ze eens opnoemen? 
Laat maar eens horen zei de dokter. 

De eerste vinger zijn mijn verloren 
ouders. De tweede zijn mijn 
lichamelijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig 
meer kan doen. De vierde, dat ik me 
soms zo eenzaam voel. De vijfde 
vinger, dat er om me heen zoveel 
bekenden weggevallen zijn. Dat is 
inderdaad een hele hand vol, zegt 
de dokter. 
Maar die andere hand dan? vraagt 
hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn 
zegeningen, wilt u die ook horen? 
vraagt ze. Graag, zegt de arts. 
De eerste vinger, dat ik elke dag 
voldoende te eten heb. De tweede, 
dat mijn huisje in de winter lekker 
warm is. De derde, dat er mensen 
om mij heen zijn die me helpen. De 
vierde, dat ik de laatste tijd gespaard 
ben van nog meer ziekten en pijn. 
De vijfde vinger, dat ik voldoende 
geld heb om mijn rekeningen te 
betalen. 
De dokter kijkt naar beide handen. 
De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier 
zijn twee handen die verdriet hebben 
gedragen, tranen gedroogd en wel 
eens tot vuisten zijn gebald. Ook 
twee handen die weten wat leven is. 
En weet u wat ik nu zo mooi vind, 
wat er gebeurt als ik mijn handen 
vouw tot een gebed? Neen, zegt de 
dokter. 
 
 

 
 

 

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn 
handen. Dan gaat mijn hand met de 
zegeningen naar mijn hand met het 
verdriet. Dan vouw ik de vingers in 
elkaar en dan komen de moeilijke 
dingen tussen de zegeningen in. En 
de zegeningen houden die narigheid 
in mijn leven tegen. Biddend breng ik 
mijn verdriet bij God. Daarna tel ik 
de zegeningen. 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee 
handen heb, ze houden elkaar in 
evenwicht. Ze houden mij in 
evenwicht en zo is mijn leven ook 
minder zwaar. 
De dokter knikt instemmend, vouwt 
de vingers van de ene hand tussen 
de vingers van zijn andere hand en 
blijft verzonken in zijn eigen 
gedachten zitten. 

 
Bron onbekend... 
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Aardappel-kaasomelet  
 
Benodigheden 
 

  500 gr vastkokende aardappelen 
  1 ui 
  1 courgette 
  1 rode paprika 

  4 eetlepels vloeibare margarine 

  2 theelepels gedroogde Italiaanse kruiden 
  zout 
  versgemalen peper 
  6 eieren 

  0.5 potje kookroom 

  100 gr geraspte oude kaas 
 
Voorbereiding 
Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes. Snijd ook de ui, courgette 
en paprika in blokjes.  
 
Bereiding 
Verwarm de Blue Band Vloeibaar in een koekenpan tot de grote bellen 
verdwijnen en bak de aardappel met de groenten al omscheppend in 5-6 
minuten beetgaar. Strooi de Italiaanse kruiden en zout en peper naar smaak 
erover 
Klop in een kom de eieren los met de Blue Band Finesse voor Verrijken en 
de geraspte kaas. Schenk dit mengsel over de groenten in de koekenpan en 
laat de omelet op zacht vuur in 10-12 minuten stollen 
 
Serveertips 
Lekker met een gemengde salade. 
 
Variaties 
Met panklare aardappelblokjes en 
een zak roerbakgroenten of kliekjes 
uit de koelkast staat dit gerecht echt 
supersnel op tafel. 
 
 
 

 
  

MIJN FAVORIETE RECEPT 

Geri van de Weijde             (wie o wie is de volgende inzender?) 
 

Geri van de Weijde                        (wie o wie is de volgende inzender?) 
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