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REDACTIONEEL 
Voor ons allemaal een geweldige 

teleurstelling dat nu ook het 

najaarskamp afgelast moet worden. 

Maar er zijn ook lichtpunten. Deze 

zomer hopen velen van ons mee te 

doen aan alternatieve reizen. 

Misschien ook wel ontmoetingen op 

kleine schaal in het najaar? 

Ontmoeten kunnen wij elkaar ook in 

deze nieuwe Wegwijzer die nu voor 

u ligt. Hierin kunnen wij vreugde en 

verdriet met elkaar delen en op deze 

wijze een band houden en 

versterken. Dat is ook elkaar 

ontmoeten, niet in persoon maar op 

papier. De redactie vraagt alle 

reisgroepen een kort verslag te 

maken van zijn of haar reis en dat 

met ons te delen in de volgende 

Wegwijzer. 

 

LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2021-2 
uiterlijk 1 augustus  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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Bron: Geloof dat maar 
van Ds. A. van der Veer 
 
Efeziërs 3:14-20 
 
Moge Hij u kracht schenken door 
Zijn Geest zodat u geworteld blijft in 
Zijn liefde. (vers 17) 
 
Het geheim van elke boom en elke 
plant zijn de wortels. Zij zorgen voor 
de voeding. Zij zorgen dat een boom 
in weer en wind blijft staan. 
Paulus zegt: Een gezond geloof is 
geworteld in de liefde. 
In Gods liefde. God heeft deze 
wereld lief. De wereld blijft Zijn 
schepping en de mensen Zijn 
kinderen. Mensenkinderen die Hem 
de rug hebben toegekeerd. Maar 
ondanks onze ontrouw en ons verzet 
tegen Hem, blijft Hij van ons houden. 
Het grootste bewijs van Zijn liefde is 
de komst van Zijn Zoon naar deze 
aarde. Hij kwam om te lijden en te 
sterven voor onze zonden. Om de  
dood te overwinnen. Om ons het 
eeuwige leven te geven. 
Gods liefde is de beste 
“potgrond”voor elk mens. Elke  
andere voedingsbodem geeft weinig 
of nauwelijks vrucht. Stel dat een 
mens zich laat voeden door haat,  
dan zal het niemand verbazen dat er 
in dat leven verkeerde vruchten 
groeien. 
Paulus noemt het werk van Gods 
Geest. We weten dat Gods Geest  

 
gebruikmaakt van verschillende 
kanalen, wortels zeg maar. Een 
buitengewoon belangrijke wortel is 
de Bijbel. Want in de Bijbel vind je 
de boodschap van Gods liefde. Als 
je de Bijbel niet kent, zul je niet 
weten van Gods liefde. 
Je kunt persoonlijk de Bijbel lezen, 
maar ook samen met anderen. 
Andere gelovigen zijn ook een 
wortel. Samen vormen zij Gods 
gemeente. Natuurlijk kun je je alleen 
voeden met de Bijbel, maar samen 
haal je er veel meer uit. Daarom is 
het raadzaam om naar de kerk te 
gaan. De plek waar de gemeente 
samenkomt, waar Gods Woord 
wordt uitgelegd. Al kunnen we dan 
momenteel niet echt in de kerk zijn 
toch is het geweldig dat we elke 
zondag de kerkdiensten online 
kunnen meemaken. Of naar een 
Bijbelkring. Wij hebben elkaar nodig 
om ons geloof levend en gezond te 
houden. 
Het gebed is een derde wortel. 
Paulus schrijft dat God machtig is 
oneindig meer te doen dan wij 
bidden of beseffen. Als je bidt, weet 
je je op zulke ogenblikken dicht bij 
God. Dat zijn geweldige momenten. 
Ook dat kun je in je eentje doen. Op 
een stille plek. Maar het is ook 
helemaal niet verkeerd om het 
samen te doen. Dan vorm je als het 
ware een heel wortelstelsel. 
Als je zo (samen) in het leven staat, 
mag er veel gebeuren. En er gebeurt 

MEDITATIE 

Door Marty Alkema – Vrieswijk  
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veel. De stromen van het leven gaan 
ons levenshuis niet voorbij. Maar de  
boom zal blijven staan. Nog dieper 

zullen zijn wortels het voedsel 
opzoeken. Hoe meer van die liefde, 
hoe sterker ons leven.
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Ik wil afsluiten met een gebed om 
zegen in deze Pinkstertijd. De 
Geest, die ons ook als Trooster is 
gegeven. 
 
Gebed om Zegen 
 
Zegen mij op de weg die ik moet 
gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal 
staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt. 
O God, zegen mij alle dag en lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt 
door mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor 
leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen 
zijn. 
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Op 14 april heeft het bestuur 
vergaderd. We hadden een heikel 
punt op de agenda staan, namelijk 
het najaarskamp, gaan we er voor of 
toch niet. In de vorige "Van de 
bestuurstafel" waren we nog 
optimistisch en gingen er van uit dat 
het najaarskamp wel door zou gaan. 
Maar van dat optimisme was tijdens 
de vergadering weinig meer over:  
de  boodschap van het kabinet was 
kommer en kwel: geen versoepeling 
van maatregelen maar integendeel 
handhaving van de maatregelen én 
vaccins met ernstige bijwerkingen en 
daarom niet meer voor algemene 
toepassing in aanmerking komend, 
vertragingen in het 
vaccinatieprogramma enz. enz. De 
eerder aangekondigde termijn dat 
iedereen een eerste injectie zou 
hebben ontvangen werd steeds 
onwaarschijnlijker en de 1,5 m 
maatregel nog van kracht tijdens het 
najaarskamp steeds waarschijnlijker. 
Het besluit uitstellen was ook geen 
optie omdat met de vakanties in het 
vooruitzicht de termijn van 
voorbereiding te kort zou worden. 
En niet onbelangrijk, de 
kampcommissie liet weten dat zij de 
camping volstrekt ongeschikt vond 
voor een clubkamp, een camping  
met een te kleine en ongelukkig 
gevormde zaal en één klein  
toiletgebouw. Zou daarbij ook de  
1,5 m maatregel in acht moeten 
worden genomen, dan kan op deze  

 
 
 
 
 
 
camping geen clubkamp worden 
gehouden. 
Het bestuur heeft de argumenten 
van de kampcommissie overwogen 
en vind deze terecht. Het heeft geen 
zin om nu nog een andere camping 
te zoeken voor dit najaar want alle 
campings lopen op dit moment vol. 
We hebben daarom, met pijn in het 
hart besloten, dat ook het 
najaarskamp 2021 niet doorgaat. 
Het is erg jammer, maar veiligheid 
moet voorop staan, het is niet 
anders.  
 
Door sommige leden is gevraagd of 
wij als bestuur niet een alternatief 
kunnen bieden voor het 
najaarskamp. Bijvoorbeeld kleine 
groepjes zonder een vaststaand 
programma maar spontaan wat met 
elkaar doen als daar animo en de 
gelegenheid voor is met daarbij de 
mogelijkheid van ontmoeting. Het 
bestuur staat daar positief tegenover 
We denken dan aan 4 of 5 campings 
her en der in Nederland in de 
periode van 4 t/m 15 september. 
Misschien zijn er leden die het wel 
zien zitten om op een camping 12 a 
15 plaatsen te reserveren. Laat het 
dan even voor 1 juni weten aan het 
bestuur. Mochten er geen 
aanmeldingen komen dan gaat het 
bestuur er zelf mee aan de gang. 
We weten natuurlijk niet of dit gaat 
lukken, maar niet geschoten is altijd 
mis. Verdere informatie krijgt u zo 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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spoedig mogelijk over de e-mail. 
We hopen er uiteraard op dat 
volgend jaar het voorjaarskamp wel 
kan doorgaan. We weten niets zeker, 
daar zijn we de laatste tijd wel achter 
gekomen, maar we blijven 
optimistisch. Het voorjaarskamp 
2022 is gepland op camping De 
Roggeberg in Appelscha van 
dinsdag 19 april tot maandag 2 mei.  
We hebben dan weer een  
 

Koningsdag tijdens het kamp, altijd  
een uitdaging voor de 
kampcommissie om er wat leuks van 
te maken. 
Ondanks deze teleurstellende 
boodschap wens ik iedereen een 
goede zomerperiode waar we 
mogelijk toch nog clubleden kunnen 
ontmoeten tijdens bijvoorbeeld het 
Rondje Nederland of anderszins. Ik 
zie er naar uit.
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In mijn vroegere functie van redacteur van ons lijfblad 
kreeg ik wel eens stukjes uit andere bladen 
toegezonden. Die werden meestal onverkort in De 
Wegwijzer geplaatst. Maar ook toen hadden wij deze 
regel: geen anonieme inzendingen plaatsen. 

 
ZOENEN 
 

Onlangs kreeg ik een stukje voor De Wegwijzer 

toegestuurd. Helaas wilde de inzender anoniem blijven, dus werd het stukje 

niet geplaatst.  

Wel kan ik een tipje van de sluier oplichten, zodat u de wijze lessen die er in 

stonden toch ter harte kunt nemen. 

Het was een krantenartikel uit een gerenommeerde Nederlandse krant, met 

de wel zeer intrigerende titel: ‘Zoenen helpt je gezond door het leven’.  

Daar wilde ik het mijne van weten, dus heb ik het met interesse gelezen. 

Ik dacht na lezing direct: Nou hoor je het ook eens van een ander …! 
 

Ook al werd het stuk niet geplaatst, ik heb  het artikel uiteraard met interesse 

gelezen. En ik moet zeggen: ’t had een hoog wetenschappelijk gehalte. 

Ik geef u enkele citaten, soms (tussen haakjes) voorzien van commentaar 

mijnerzijds. 

 

‘Zoenen helpt tegen hooikoorts … (handig), heeft het effect van een 

verjongingskuur (heb ik altijd wel gedacht) … zorgt voor de verbranding van 

veel calorieën, dus helpt bij het afvallen (Sonja Bakker kan dus wel 

inpakken) … de hersenen scheiden een stof af, met als gevolg de verwijding 

van de pupillen en strakker worden van de huid (een natuurlijke facelift dus). 

Als klap op  de vuurpijl: uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen die 

veel zoenen gemiddeld vijf jaar langer leven (zou de gemiddelde leeftijd van 

onze clubleden daarmee verband houden?) 

 

Toch jammer dat de geachte afzender z’n naam niet wilde prijs geven. Dan 

hadden we het artikel in z’n geheel kunnen plaatsen. ‘Tot leeringh ende 

vermaeck’, zullen we maar zeggen. En we hadden dan meteen geweten welk 

lid zoveel belangstelling heeft voor dit onderwerp. 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 
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Op deze pagina staat een foto van 

mijn gezicht, maar veel andere 

gezichten liggen verscholen achter 

de mijne door wie ik geworden ben 

die ik nu ben.   

In 2019 ben ik als ‘Ytsje’ de CCC 

binnengewandeld. Het raakt me 
altijd nog dat dit niét is geweest als 
‘Ytsje en Frans’. Mijn man is in 2013 
plotseling overleden. Hij heeft een 
groot aandeel gehad in mijn 
vorming. In de huidige tijd zijn dat 
mijn twee zonen, schoondochters en 
twee kleinkinderen. Met allen heb ik 
een soort vriendschap waarzonder ik 
me doodongelukkig voelen zou.  
Ik zou liever hún foto’s tonen dan de  
mijne, 
 

maar …… jullie willen iets van míj 
weten! 
 
Ik woon in Huissen (bij Arnhem), een 
stadje waar een bourgondische  
levensstijl duidelijk te proeven is. Het 
leeft en bruist en ik als Baptist voel   
me altijd wat ongemakkelijk bij alle 
carnavaleske uitingen. 
Mijn activiteiten beperken zich meer 
tot oppas-oma, fanatiek fietsen en 
mijn werk als autismespecialist. 
 
In mijn kerk ben ik bij verschillende 
activiteiten betrokken en de mensen  
in mijn Baptistengemeente zijn als 
een warm gezin voor mij.  
Dit alles geeft me gelukkig veel 
uitdaging en ook met mijn 65 jaar 
ben ik nog volop in ontwikkeling. 
 
Sinds 2019 ben ik lid van de CCC en 
heb een heerlijke Main-Donau-reis 
meegemaakt (op de foto is de 
Donau op de achtergrond te zien). 
Wat een heerlijk iets om met je eigen 
caravan deel uit te mogen maken 
van een grotere groep en veel mooie 
dingen te kunnen beleven. Het 
behoeft vast geen toelichting dat dit 
met name voor een alleenstaande 
unieke kansen geeft.  
Voor mij voelt de CCC bijna als mijn 
kerkgemeenschap. We kiezen elkaar 
niet uit, zijn een samenraapsel uit 
allerlei verschillende kerkelijke 
denominaties, maar door een 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR…. 
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gemeenschappelijk geloof zijn we 
verbonden.  
Dus ‘bondgenoten’, in de toekomst 
hoop ik nog veel mooie momenten 
met jullie te delen. 
 

Wil je meer weten, dan weet je me 
vast wel te vinden. 
 
Ytsje Visser 
 
De volgende keer schrijft Rie Vietje 
iets over zichzelf.
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Ons bereikte het droevige bericht dat 
op 20 maart jl. onze voorzitter van 
de Commissie Reizen,  
Martin Konijn is overleden op de 
leeftijd van 73 jaar. 
We waren als commissie op de 
hoogte van zijn ziekte maar…….. 
wat komt dat bericht evengoed aan. 
Wij bidden Ineke en haar gezin heel 
veel kracht en sterkte toe, dat zij 
worden gedragen door de genade 
van de Heere Jezus Christus. Boven 
de rouwkaart staat: “Welgelukzalig is 
hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp 
heeft, wiens verwachting op den 
HEERE, zijn God is. Dat is voor ons 
allemaal goed, er is geen rijker leven 
zowel in verdriet als in vreugde dan 
in dat vertrouwen met de Heere 
Jezus te leven. 
 
Nog steeds hebben wij te maken 
met de coronaperikelen, zo zelfs dat 
het voor- en najaarskamp niet door 
kan gaan dit jaar en de buitenlandse 
reizen zijn gecanceld. 
U heeft vast wel gehoord en gelezen 
dat wij proberen een ´Rondje 
Nederland´ te organiseren en…….. 
dat lukt ons tot nog toe gelukkig.  
We hopen te starten op dinsdag 1 
juni met 4 groepen op de campings: 
1.  Camping De Hondsrug in Eext,  
     Drenthe. 
2.  Camping Mariahoeve in Putten, 
     Gelderland.  
3.  Camping Kweetal in Schelluinen,  
     Z. Holland. 

 
 
 
 
 
 
4.  Camping Veenhof in Oostwoud 
     N. Holland.  
 
De organisatie is bijna rond, we 
hopen op een gezegende periode in 
ons mooie Nederland. 
 
Voor het komende jaar D.V. 2022, 
hopen wij dat de geplande reizen 
van dit jaar alsnog door zullen gaan. 
En dat de coördinatoren die deze 
reizen hebben voorbereid ze alsnog 
willen uitvoeren. Dit is natuurlijk niet 
zeker. Graag willen wij de 
coördinatoren hartelijk bedanken 
voor het vele werk dat door hen is 
verzet. Tevens vragen wij of andere 
leden die eventueel met een 
plannetje in hun hoofd rondlopen 
voor het organiseren van een 
binnenlands kamp of buitenlandse 
reis, dit te delen met ons. Als 
commissie willen wij graag 
meedenken met u om deze plannen 
uit te werken, laat het ons s.v.p. 
weten. Tenslotte is het met elkaar op 
reis gaan één van de belangrijkste 
speerpunten van onze vereniging! 
De afspraak dat voor 15 augustus 
een reis moet zijn aangemeld heeft 
de commissie gewijzigd in voor 1 
oktober omdat het najaarskamp 
geen doorgang kan vinden. 
We hopen dit jaar een nieuwe   
CCC-reisspecial 2022 uit te geven 
zodat u zich opnieuw kunt 
aanmelden voor een reis. 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

Door Wichert Drost en Annie Eppinga 
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Wij spreken de wens uit elkaar in 
goede gezondheid te mogen 
ontmoeten. 
 
 
 
 

Namens de Commissie Reizen, 
 
Annie Eppinga & Wichert Drost. 
 
Ps. Wie heeft er nog een CCC-
vlag?? Laat die dat melden aan ons.

 

 
 
 

 

Link naar Camping Boerenerf te Woudenberg 

https://www.campingboerenerf.nl/ 

https://www.campingboerenerf.nl/
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Ingestuurd door Wichert Drost 

 

Net na de tweede wereldoorlog 
deed Ds L. Kievit intrede in de 

hervormde gemeente van Putten. 

Een gemeente die verscheurd was 

onder de dood van zoveel van haar 

mannen, die waren weggevoerd 

tijdens de razzia. Nog één voorval, 

kort na de bevrijding, toen inmiddels 

bekend geworden was wie van de 

mannen in den vreemde waren 

omgekomen. Dominee Kievit was 

met zijn 27 jaar nog onervaren in het 

pastoraat. Wie kan in een dorp met 

zoveel rouw en verdriet uit zichzelf 

woorden van troost spreken? Ds. 

Kievit had het er moeilijk mee. In een 

preek die hij veel later in Gouda 

heeft gehouden, vertelde hij dat hij in 

die bewogen tijd vele tientallen 

trouwringen bij de weduwen had 

teruggebracht en hoe zwaar hem dit 

was gevallen. De predikant liet het 

Woord aan het woord en probeerde 

wat hij kon om troostrijke redenen te 

spreken 

Vaak vergezelde ouderling Dirk 

Schuitemaker hem… 

 

 

 

Vaak vergezelde ouderling Dirk 

Schuitemaker hem 

Ondanks zijn pogingen kreeg hij van 

één van de weduwen eens de 

opmerking dat hij als jong predikant 

te jong zou zijn om troost te bieden. 

Deze weduwe zei eens tegen de 

predikant en Schuitemaker dat zij 

niets meegemaakt hadden. 

Schuitemaker antwoordde: ‘Vrouw, 

heb ik niks meegemaakt?’ Haar 

antwoord was: ‘O ja, jij bent ook een 

jongen kwijt’. ‘Twee jongens’, 

verbeterde hij haar. Ze vroeg hem: 

‘En hoeveel jongens had je?’ Er 

volgde een korte stilte. ‘Twee’, klonk 

het zachtjes. Toen zei die weduwe: 

‘O Dirk, dat is haast nog erger, twee 

zoons gekregen en ze allebei kwijt, 

kun je dat begrijpen?’ Schuitemaker 

keek haar ernstig aan en zei toen: 

‘God had één Zoon, en Hij wilde 

Hem kwijt, voor jou en voor mij. Kun 

je dat begrijpen?’ Toen begon die 

vrouw te snikken: ‘Daar heb ik niet 

aan gedacht’, zei ze. 

Ingestuurd door Piet en Riet den Hertog 
 
Riet den Hertog, laat weten dat zij nog altijd een ruime keus aan leren 
tassen heeft. 
Heb je interesse, bel even en maak een afspraak om iets moois uit te komen 
zoeken; tel. 0182-640059, adres: v. Mecklenburg Schwerinlaan 17, 
2741CW, Waddinxveen.De opbrengst is nog altijd voor het goede doel. In dit 

geval: MAF, Mercy Ships en Woord en Daad. 

ALLERHANDE 

Een rubriek met van alles en nog wat 
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Ingestuurd door Cor en Joke den Boer 
 
GOUDEN BRUILOFT 
 
Lieve CCCers, 
 
Wat hadden we een feest!  Fantastisch.  Wat hebben we genoten. 
Onze kinderen organiseerden een drive-on met de auto’s  langs onze 
schuur/huis. Wat een verrassingen. Deze dag kon niet mooier zijn, ook als 
er geen corona zou zijn. Alles versierd. Prachtig. Wat waren we verrast. 
Stapels kaarten (ook van de CCC), bloemen, cadeaux, belletjes. 
En we dachten het heel rustig te vieren met een paar kinderen. 
 
                                                                                             

  
 
 
 
Dank jullie allemaal. Wat een zegeningen hebben wij gekregen. Nu en in de 
afgelopen jaren. Aan God alle eer. 
Een heel dankbare Cor en Joke 
Daar past dit lied bij: 
 
TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID. 

Weer in trouwkostuum, met weer een nieuw trouwboeket 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
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Lekker als bijgerecht, bijvoorbeeld bij de barbecue. 

 
Wortelsalade:  
 
300 gr wortelen                                           
2 schijven ananas of gesneden 
ananas  
plm 50 gr rozijnen  
 
wortelen raspen,  
ananas in stukjes  snijden,  
rozijnen wassen en laten uitlekken,  
alles in een kom door elkaar roeren  
ongeveer een  half uurtje laten staan. 

 

 

 

  

MIJN RECEPT 

Ingestuurd door Jantina Jonkman 
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