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 Voorzitter: Tineke Paulus  
              Magnolialaan 24 
              3852 JB Ermelo 
              Tel. 0341-551615 
 E-mail: tinekep10@gmail.com 
 

 Secretaris: Leen van den Berge   
              Driespronglaan 2  
              3951 VJ Maarn      
              Tel. 0343-442933 
 E-mail: info@chrcaravanclub.nl 
 

 Penningmeester: Arie C. Burggraaf 
              Koningin Emmalaan 107 
              4141 EB Leerdam 
              Tel. 0345 – 614098 
              IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
              t.n.v. Christelijke Caravan Club 
 E-mail: acburggraaf@kpnmail.nl 
 

 Algemeen adjunct: Jan de Wit 
              Gerrit Greupstraat 32    
              2871 WM SCHOONHOVEN 
              Tel. 0182-383833 
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               St. Hubertus 25 
               6713 JN Ede 
               Tel. 0318-630657 
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Beheer:  Koos Hartog 
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REDACTIONEEL 
 

De redactie had graag in dit nummer 
verhalen gezien van de 
verschillende reizen in Nederland. 
Jammer dat er geen enkel 
reisverslag is ingeleverd. Er waren 
toch verschillende groepen, die 
meegedaan hebben aan een rondje 
Nederland. Wij bieden graag nog de 
ruimte in het vierde nummer. Naast 
de bekende reizen zijn er ook 
informele groepjes op pad geweest. 
Jullie kunnen je ervaringen met de 
leden delen. De redactie wil ook 
ruimte bieden aan een verslag van 
de najaar kampjes. Op de website 
staat al het een en ander, nu ook 
nog in de Wegwijzer. De redactie 
rekent op jullie.  

 
LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2021-4 
uiterlijk 1 november  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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Ps. 37:5 "Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Hij zal het 
doen."  
 
 
 
 
denken dat het jou zou overkomen. Gelukkig hoeft niet ieder mens een 
lijdensweg te gaan, maar ieder mens komt er wel achter dat het leven niet 
alleen rozengeur en maneschijn is. Zorgen om je werk, je bedrijf, zorgen om 
je kinderen, je gezondheid, vul zelf maar aan. Hoewel: sommige mensen 
lijken helemaal geen zorgen te hebben, alles loopt bij hen op rolletjes, het 
ene succes na het andere behalen ze. De dichter van Psalm 37 is er ook 
achter gekomen dat met name de goddelozen, zij die God niet nodig hebben  
het best zonder Hem af kunnen, dat het juist die vóór de wind gaan. Hij is er 
boos over geworden dat God dat allemaal maar toelaat en niet ingrijpt, het 
maar op zijn beloop laat, zo lijkt het, zie o.m. vers 7 "ontsteek niet in woede 
over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen 
uitvoert". Ook nu zien we het onrecht opbloeien, niet alleen in dictatoriale 
staten, maar zelfs in ons land worden mensen, die anders denken dan de 
seculiere meerderheid, op allerlei wijze onderdrukt. 
 
 
Echter, de dichter is tot het inzicht gekomen dat de weg van de goddelozen 
uiteindelijk niet goed afloopt. 'Benijd niet wie onrecht doen, want als gras 
zullen zij snel verdorren'. Maar hij raadt ons aan om, als we in de knoop 
zitten, onze weg, ons leven aan de HEERE toe te vertrouwen. "Wentel uw 
weg op de HEERE". Wentelen, dat is wegrollen. Voor ons gevoel een zwaar 
werk waarmee je nooit klaar komt. Je problemen blijven je achtervolgen, ze 
bezetten je denken en doen dag en nacht. Je zou er wel van af willen, maar 
het liefst door de problemen zelf op te lossen. Van nature zijn wij zelfdoeners 
en willen we alles graag onder controle houden. Daarom is dat wentelen op 
de HEERE om het uit handen te geven, ook zo moeilijk.  
 
Toch ziet de dichter dat anders. In het Hebreeuws zit in wentelen uiteraard 
de betekenis van rond en rondgaan, maar het heeft ook iets van blijdschap 
in zich, iets van vreugde, een rondedans. Het is voor de dichter heel 
vreugdevol dat je met de dingen van het leven bij God terecht kan, bij 
Iemand met een luisterend oor en een open hart. Kwijt kunnen bij de Heere 
die je volledig kan vertrouwen, die je echt kan geloven. Daar word je blij van.  

MEDITATIE 

Door Leen van den Berge 
n.a.v. een preek van ds. L. Wüllschleger 
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gezang 479. 
 
 
Aan U behoort, o Heer der Heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht, 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
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In onze vergadering in juni waren we 
als bestuur weer fysiek bij elkaar. 
Met alle waardering voor de 
mogelijkheden van de techniek om 
online op afstand te kunnen 
vergaderen, voor mij blijft elkaar 
'echt' te kunnen zien, de voorkeur 
houden.  
 
Het Rondje Nederland is een groot 
succes geworden, vier groepen die 
op vier verschillende campings in 
vier heel verschillende delen van 
Nederland zijn rondgetrokken. Wat 
mij vooral is bijgebleven, is dat ons 
land zo prachtig is, zo verschillend 
binnen zo'n betrekkelijk klein gebied. 
We hoeven ons echt niet te beklagen 
als we een tijd lang niet naar het 
buitenland kunnen. Wat mij ook weer 
opviel is dat campings zo 
verschillend kunnen zijn, wat ook wel 
een beetje de charme van kamperen 
uitmaakt. Waar de één in uitblonk, 
miste de ander dat. In ieder geval 
was het een goed alternatief voor de 
buitenlandse reizen. Hartelijk dank 
voor het aandragen van het voorstel 
van Rondje Nederland en dank ook 
aan de coördinatoren die de vier 
groepen inderdaad hebben 
gecoördineerd. Ik begreep dat het 
niet zo'n eenvoudige klus was, maar 
m.i. desondanks goed geslaagd.  
Maar met alle waardering, ik hoop 
toch wel een beetje op een 
buitenlandse reis volgend jaar. 
Tenminste, als die er maar komt! 

Als die er maar komt? Ja... dat is 
zeer de vraag, want waar zijn de 
coördinatoren die een reis willen 
organiseren? Of een vast 
binnenlands kamp willen leiden? Tot 
nu toe heeft er zich niemand 
aangemeld! Zie het stukje in deze 
Wegwijzer van onze nieuwe 
voorzitter van de commissie reizen. 
Ik wil het onderstrepen: zonder 
coördinatoren, dan geen reizen en 
kampen en dan CCC exit! Meld u 
zich alstublieft aan. Durf over alle 
bezwaren heen te stappen! 
 
Zoals in de vorige 'Van de 
bestuurstafel' al was vermeld, zou 
het bestuur kijken of wij als 
alternatief voor het najaarskamp bij 
vier of vijf campings her en der in 
Nederland ca. 12 á 15 plaatsen 
kunnen reserveren. Niet dat er dan 
een compleet programma klaar zou 
liggen om te worden uitgevoerd, 
maar om spontaan met elkaar leuke 
dingen te doen en elkaar te 
ontmoeten. Dat laatste is toch ook 
een belangrijk punt van onze 
reguliere clubkampen? We hadden 
gehoopt op wat meer initiatief van de 
leden, maar uiteindelijk komen er 
drie kampjes nl. te Oeffelt, te 
Oudemirdum en op een camping bij 
Delft.  
 
Dan tenslotte zijn er enkele 
wisselingen van leden die een taak 
in onze club hebben, besproken. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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Allereerst is, op voorstel van de 
commissie reizen, Henk van den 
Hoorn benoemd tot voorzitter van 
deze commissie, als opvolger van de 
overleden Martin Konijn. Wij danken 
Henk dat hij zich daartoe bereid 
heeft verklaard en wensen hem veel 
succes. 
 
Klaas Kreuze en Jan Ceelen hebben 
aangegeven dat zij hun functie in de 
commissie voorbereiding kampen 
om gezondheidsredenen willen 
neerleggen. Het bestuur heeft in 
deze vacatures nog niet voorzien. 
We zeggen Klaas en Jan hartelijk 
dank voor de door hen gedane 
inspanningen in het zoeken van 
geschikte campings voor onze 
clubkampen. 
 
De kampcommissie 't Weergors te 
Hellevoetsluis heeft te kennen 
gegeven geen mogelijkheid te zien 
om een clubkamp op deze camping 
te organiseren en sowieso niet in 
Zeeland bij gebrek aan geschikte 
campings. Zij heeft daarom haar 
opdracht teruggegeven. Een 
teleurstellend bericht, maar de 
ontwikkelingen van 
kampeercampings naar 
huisjesterreinen zijn bekend en 
maken het vinden van campings die 
voldoende plaats kunnen bieden 
voor een clubkamp steeds 
moeilijker. We danken de 
commissieleden voor hun 
inspanningen. 
 
In september 2022 willen we het 
clubkamp zo mogelijk houden op het 
Christelijk Vakantiepark De Betteld 
te Zelhem.  

De verzorging van onze CCC-
website, welke tot nu toe prima werd 
bijgehouden door Bé Borkhuis, zal 
worden overgenomen door Koos 
Hartog uit Krimpen a/d IJssel. We 
danken Bé van harte voor de fijne 
samenwerking. Koos, we zijn blij dat 
jij die taak wilt overnemen en veel 
succes gewenst voor de toekomst. 
 
Onze bestuursleden Marty Alkema 
en Arie Burggraaf zijn volgend jaar 
aftredend. Zij hebben dan hun derde 
termijn er op zitten en zijn statutair 
niet meer herkiesbaar. Het bestuur 
zal op zoek gaan naar hun 
opvolging. In verband met deze 
bestuurswisseling heeft Leen van 
den Berge ingestemd met het 
aanvaarden van een volgende, 
derde termijn met ingang van dit 
jaar. 
 
Dit jaar waren Wim en Tiny 
Cazemier 25 jaar lid van de 
vereniging. Wegens het ontbreken 
van een ledenvergadering dit jaar 
om hen op gepaste wijze te huldigen 
en een aandenken te overhandigen, 
heeft een bestuursafvaardiging hen 
dit aandenken persoonlijk thuis 
bezorgd. Wim en Tiny ook van deze 
plaats hartelijk gefeliciteerd. 
 
We hopen dat we ook deze zomer 
en herfst nog mogen genieten van 
onze caravan en camper in Gods 
mooie natuur en gespaard blijven 
voor rampen en ongelukken. 
Iedereen een goede gezondheid 
gewenst.
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Ons bestuur van de CCC heeft mij 
benoemd tot voorzitter van de 
Commissie Reizen, een heel 
belangrijke commissie binnen de 
CCC. 
Wij, CCC-ers, houden van reizen, 
nieuwe dingen zien, nieuwe dingen 
doen, genieten van de natuur, Gods 
Schepping, samen iets ondernemen, 
en vooral genieten van gezelligheid. 
Elkaar ontmoeten, als Christenen, 
geeft toekomst. 
 
Helaas is onze voorzitter van de 
commissie ons in het voorjaar 
ontvallen. 
Voor Ineke en haar gezin een zwaar 
gemis; zonder hem verder kunnen zij 
alleen met Gods kracht. Voor ons, 
en voor zijn geliefden, is hij veel te 
vroeg heengegaan. Toen ik hem in 
het begin van dit jaar belde vertelde 
hij mij van zijn zorgen om zijn 
gezondheid. Aan het einde van ons 
gesprek zei Martin tegen 
mij: Henk, mijn tijden, ja onze tijden, 
zijn in Zijn Hand  
(Psalm 31 vers 16a). 
Een wijze les voor ons allemaal.    
 
Samen met Annie Eppinga, Wichert 
Drost en Jan de Wit hoop ik nu 
leiding te mogen geven aan de 
Commissie Reizen. God geve ons 
daarvoor de kracht en de wijsheid. 
 
Gelukkig hebben we dit jaar toch . 

 
 
 
 
 
 
 
 
weer samen kunnen genieten van 
Ons geliefde kamperen. We konden 
niet de grens over, maar oh, wat is 
Nederland mooi. Met veel plezier 
kunnen velen van ons terugdenken 
aan het kamperen 
in Aalten, in Limburg, in Putten, in 
Schelluinen, in Oostwoud, en in 
Eext. 
Dankzij onze coördinatoren, die hun 
schouders onder deze kampen 
gezet hebben konden we elkaar 
weer ontmoeten. Hartelijk dank, 
coördinatoren, jullie zijn eigenlijk wel 
de motoren van onze vereniging. 
Helaas moeten ervaren 
coördinatoren zich om allerlei 
redenen terugtrekken, vaak met pijn 
in het hart; hartelijk dank voor alles 
wat jullie voor ons gedaan hebben in 
al die jaren. 
 
Beste mensen, wij als leden van de 
CCC houden van kamperen, maar 
we moeten wel eerst organiseren, 
nooit alleen, altijd samen met 
anderen, en...... aan Zijn Zegen is 
alles gelegen. 
Heb je een idee, kom ermee, en bel 
Annie Eppinga. Wil je wel iets 
organiseren, maar je weet niet 
precies hoe, bel Annie Eppinga. Wil 
je wel organiseren, maar je weet niet 
met wie, bel Annie Eppinga. 
Gelukkig hebben al een aantal 
coördinatoren plannen gemaakt voor 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

Door Henk van den Hoorn 
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2022. 
We hopen dat er vier reizen naar het 
buitenland en drie kampen in 
Nederland georganiseerd kunnen 
worden. 
De reizen en de kampen moeten 
voor 1 oktober aangemeld worden 
en dan kunnen wij aan het einde van 
het jaar de CCC-special 2022 
verzenden. 
 
 

 
Met elkaar op reis gaan is het 
belangrijkste  speerpunt van onze 
vereniging. 
Ga mee, doe mee!!!! 
 
Namens de Commissie Reizen, 
Henk van den Hoorn.     
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Deze keer ga ik met jullie op de Franse toer. Een soort ‘Tour de France’ dus. 
Ik heb deze keer geput uit de rubriek ‘VARIABEL’ die  heel wat jaren een vast 
onderdeel was van ons blad. 
‘Variabel’ was een gevarieerde rubriek die bestond uit korte verhaaltjes, 
anekdotes, leuke gedichtjes en grappig cartoons. Een allegaartje dus. 
Hier komt dus         ‘Een tour de France’ 
 

 

Félicitations, Monsieur le Pasteur, le 

programme pour mobiliser les laïcs a 

tellement bien marché que nous 

pouvons à présent nous passer de vos 

services! 

 

Vertaling: Gefeliciteerd dominee, het 

programma om de niet-actieven te 

mobiliseren werkt zo goed, dat we in 

het vervolg uw diensten niet meer 

bezoeken. 

 

(Bovenstaande cartoon stond in het 

kerkblad van de Protestantse Kerk in 

Reims.) 

 
            FRANCOFIELEN 
 

Johan en Maria de Koning 

die hebben een mobiele woning. 

Iets aan de Côte d’Azur 

dat is hun te duur. 

De vrijheid, dat is hun beloning. 

 
In la Douce France, ‘t land van hun  

                                                  keuze,  

daar vinden ze tout merveilleuse. 

Dat esprit, die culture 

en zo puur die nature. 

Daar voelen ze zich très heureuse. 

 
Flaneren au bord de la Seine, 

Of rusten in de Sainte Madeleine. 

In het hart van Paris 

heten ze Jean et Marie. 

Daar voelen ze zich le Roi et la Reine. 

 
Zo gaan deze reislustige zielen 

ieder jaar met hun huisje op wielen, 

langs de France auto-route, 

naar la France, coûte que coûte, 

als twee rasechte francofielen. 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 
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H Ô T E L   DE   P A R I S 
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Wie sjoen us Limburg is.  

Ja, soms lopen de zaken zomaar 
heel anders. Was het in 2020 al 
duidelijk dat alle reizen van onze 
club gecanceld moesten worden en 
alternatieven ook niet mogelijk 
waren. In 2021 wilden wij toch wel 
wat ondernemen, ook al was 
duidelijk dat naar het buitenland 
gaan nog niet kon. Inventief als 
CCC-ers zijn werd door de 
coördinatoren van de Zuid-
Duitslandreis een alternatief 
ontwikkeld. Geen bergen maar toch 
flinke heuvels en waar vind je die 
anders dan in het Limburgse Land.  

De coördinatoren kozen voor 
camping Osebos in Gulpen, een 
prachtige terrascamping tegen een 
zuidhelling in Gulpen. Een heel 
mooie, maar ook interessante 
omgeving.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de eerste week in juni kunnen 
wij niet veel vertellen. Geplande 
excursies konden pas in de 2e en 
derde week van ons verblijf worden 
gerealiseerd. De restaurants gingen 
gelukkig in de 2e week weer open. 
Na een flinke wandeling kon 
tenminste weer een mooie coupe ijs 
gescoord worden. Dat mag ook wel 
want wandelen in deze streek vraagt  
wat meer inspanning en wat meer 
calorieën en dan moet je toch wel 
zorgen voor de juiste brandstof.  

Ook werd er in verschillende 
samenstelling veel gefietst. Vaals en 
Valkenburg liggen dan wel niet zo 
ver weg, maar tel met de 
hoogteverschillen de afstanden maar 
dubbel. Ook werden er veel trips 
ondernomen in de omgeving, per 
auto of fiets. De coördinatoren 
hadden ons die tips aangereikt in de 
Reiswijzer om leuke en interessante 
doelen te bezoeken.   

Natuurlijk was er ook al spoedig een 
jeu de boules competitie op gang 
gekomen. Onder de bezielende 
leiding van Wim werd een hevige 

KAMPVERSLAG 

CCC-kamp Zuid-Limburg van 1 tot 23 juni 2021 

Door Leen van der Weijde 
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strijd gestreden om de punten en 
konden op de slotavond de winnaars 
worden bekend gemaakt.  

Vast onderdeel van onze reizen en 
nu ook op deze camping waren de 
zondagse erediensten en 
zangdiensten. Allemaal in de open 
lucht op of naast de camping. Fijn 
om zo met elkaar ons geloof te 
kunnen delen en in de zangdiensten 
ook samen te kunnen zingen. Wij 
dachten dat dat wel kon in de 
buitenlucht op een groot terrein 
naast de camping.  

Een hoogtepunt, niet letterlijk, was 
onze boottocht over de Maas en 
verschillende kanalen en door grote 
sluizen. Dat was echt genieten. Met  

een uitstekende lunch aan boord en 
mooi weer was deze dag echt een 
topper.  

 

Dezelfde rederij verzorgde ook een 
bustocht door Maastricht met een 
echte, oude Amerikaanse schoolbus. 
Onze gulle penningmeester had 
daarna nog wat over voor een kop 
koffie met vlaai natuurlijk.  

Wij reden gezamenlijk de Mergelland 
route. Een autoroute die de mooiste 
stukken Limburg aan ons liet 
voorbijgaan. Onderweg was er een 
P met koffie en vlaai, maar aan het 
einde was er een fraai, maar 
bovenal heerlijke, uitgebreide lunch 
onder een heerlijk schaduwdoek in 
de tuin van boerderij restaurant   
de Bernardushoeve. 

Ja wij staan als CCC-ers bekend als 
goede eters en dat deden wij dan 
ook verschillende keren, de Chinees 
in Margraten, het bosrestaurant het 
“Hijgend Hert” in Vijlen. Hilarisch 
hoeveel dekens er nodig waren om 
ons uit de zon te houden. 
Tot slot van deze vakantie is in het 
campingrestaurant de slotavond 
gehouden. Lekker, maar ook heel 
gezellig en fijn om zo af te sluiten. 
De coördinatoren werden bedankt 
voor hun goede zorgen en 
inventieve ideeën voor de groep.  
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Heel droevig dat Siep en Dolly 
voortijdig afscheid moest nemen 
i.v.m. ernstige ziekte van een zus.  
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Wij zijn Jan en Hilligje Timmerman 
en we wonen in Punthorst gemeente 
Staphorst. 
Ik ben altijd vrachtwagenchauffeur 

geweest. Hilligje is huishoudelijke 

hulp in de thuiszorg. 

Wij hebben vijf kinderen, drie 

dochters en schoonzonen en twee 

zonen en twee kleinzonen. 

 

 

 

 

 

Wij zijn lid sinds 2019 en voelen ons 
echt thuis bij de CCC, mede omdat 
er ’s zondags niet gereisd wordt en 
er een zondagsdienst is. We hebben 
nog maar één buitenlandreis 
gemaakt Luxemburg, helaas is de 
volgende niet doorgegaan dus 
hebben we dit jaar een rondje 
Nederland gedaan, waar we ook wel 
van genoten hebben.

 

 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR….. 
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Ingeleverd door Geri van der Weijde 

 

💙 De man weet niet dat er een 

slang onder zit. De vrouw weet niet 
dat er een steen is die de man 
verplettert. De vrouw denkt: ′′ Ik ga 
vallen! En ik kan niet klimmen omdat 
de slang me gaat bijten! Waarom 
kan de man niet wat meer kracht 
gebruiken en me optrekken!" De 
man denkt: ′′ Ik heb zoveel pijn! Toch 
trek ik je nog steeds zoveel mogelijk! 
Waarom probeer je niet wat harder 
te klimmen!?" 
 

 
De moraal is: je kunt de druk niet 
zien waar de ander onder staat, en 
de ander kan de pijn niet zien die je 
hebt. Dit is het leven, of het nu met 
werk, familie, gevoelens of vrienden 
is, we moeten proberen elkaar te 
begrijpen. Leer anders denken, 
misschien wel duidelijker en beter 
communiceren. Met een beetje 

nadenken en geduld komt je ver. 💙 

 
~ Auteur onbekend 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERHANDE 

Een rubriek met van alles en nog wat. 
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Link naar Camping Boerenerf te 
Woudenberg 
https://www.campingboerenerf.nl/ 

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

 

We leven in een razende wereld.  

 

Daarover schrijft de Duitse predikant 

W. Busch (1897-1966): Waarom 

hebben wij eigenlijk geen tijd? Ik zou 

uw aandacht willen vragen voor iets 

waar ik gewoon niet uitkom, waar 

niemand een verklaring voor heeft. 

Wanneer honderd jaar geleden een 

koopman uit Stuttgart met mensen in 

Essen een transactie wilde sluiten, 

moest hij vijf dagen met de 

postkoets heen – en nog eens vijf 

dagen terugrijden. Dat zijn dus tien 

dagen voor de reis alleen, en dan 

misschien nog twee dagen voor de 

onderhandelingen. Bijna een halve 

maand ging daarmee heen.  

Tegenwoordig voert een zakenman 

alleen een telefoongesprek en 

spaart hij dus twaalf dagen uit. Als ik 

naar al die zakenlui kijk, dan heeft 

niemand van hen twaalf dagen over. 

Integendeel. Iedereen zegt: ‘Ik heb 

geen tijd!’ Vroeger werd er zestig uur 

per week gewerkt of nog langer. 

Tegenwoordig wordt er misschien 

zo’n veertig uur per week gewerkt. 

En geen mens heeft tijd over! Hoe 

komt dat? Het hele leven is er 

tegenwoordig op gericht alles te 

vereenvoudigen. 

Mijn moeder had iedere dag tijd om 

een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen 

en te bidden voor allen die haar lief 

waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen bestonden er nog geen 

elektrische wasmachines en 

vaatwassers.  

Zij had acht kinderen te verzorgen. 

En die droegen geen synthetische 

kleren, en kousen moesten nog 

gestopt worden. En toch had zij tijd 

om iedere dag een hoofdstuk in de 

Bijbel te lezen. 

Hebt u daar tijd voor? Nee, die tijd 

hebt u natuurlijk niet! Hoe komt dat? 

Alles is er op gericht om ons tijd te 

laten besparen en geen mens heeft 

tijd. Hebt u daar een verklaring voor?  

Ik heb er veel over nagedacht, maar 

het is gewoon onbegrijpelijk. 

Serieus, er is maar één verklaring 

voor. Die willen de mensen 

weliswaar niet horen, maar ik weet 

geen andere: er staat iemand achter 

ons die ons opjaagt! Er is er één die 

ervoor zorgt dat de mens geen tijd 

heeft, die als een dompteur in het 

circus voortdurend zijn zweep laat 

knallen en de mensen laat draven!  

De Bijbel zegt het ook: Het is de 

duivel. Ik verzeker u: u bent blind en 

dom als u niet doorhebt dat er een 

macht der duisternis is. Hoe kunt u 

anders de wereld verklaren? 

Laten wij onze tijd duiden en 

getuigen van de blijde boodschap. 

Doet u dat? 
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Ingeleverd door Wichert Drost 

 

De gebeden van moeder  

 

Het was in het jaar 1861. Er woedde 

een hevige storm op de Engelse 

kust. Bij Hartlepool verongelukten 81 

schepen. Op één van de schepen 

die gevaar liepen op de rotsen te 

lopen, werkte een jonge matroos. Hij 

was in grote onverschilligheid van 

huis weggelopen om naar zee te 

gaan. 

Zijn moeder had hem ernstig 

gewaarschuwd, maar hij spotte met 

haar woorden en verachtte het 

Woord van de Heere God.  

Toen hij haar verliet, waren haar 

laatste woorden: ‘Mijn jongen, jij wilt 

met God en Zijn Woord breken, 

maar onthoudt het, zolang moeder 

leeft, zal ze voor je blijven bidden of 

God je bewaren wil en boven alles 

bekeren’. Hij lachte er wat om en zei: 

‘Goed moedertje, je doet je best 

maar om je zoon weer in het paadje 

te krijgen’. 

In jaren had ze hem niet meer 

gezien, maar het gebed tot God had 

ze niet nagelaten. De gebeden van 

deze moeder waren opgeklommen 

voor Gods troon. Die nacht, toen de 

storm op z’n hevigst woedde, 

dobberde langs de Engelse kust het 

schip met daarop die bange jongen. 

Het schip liep te pletter en de lijn die 

toegeworpen werd, werd door één 

van de schipbreukelingen gegrepen. 

De lijn werd ingehaald en zie, een 

bleke, bijna levenloze jongen, hield 

zich krampachtig vast. Na enige tijd  

 

 

 

 

kwam hij tot bewustzijn en keek 

verwonderd om zich heen. 

‘Waar ben ik?’ zo vroeg hij. 

‘In veiligheid’, was het antwoord. 

‘Waar is de kapitein?’ 

‘Verdronken’, was het antwoord. 

‘En de stuurman?’ 

‘Verdronken’. 

‘En de anderen dan?’ 

‘Verdronken, allemaal verdronken, 

jongen. Jij bent de enige die gered 

is’, sprak men hem toe. 

Dit bericht verpletterde hem en 

wezenloos zat hij voor zich uit te 

staren. 

Maar plotseling greep hij met beide 

handen zijn hoofd en riep, terwijl hij 

huilde: ‘Het gebed van mijn moeder, 

het gebed van mijn moeder, dat is 

het, dat is het!’ 

Daarop viel hij op zijn knieën en bad 

God om hem behouden bij zijn 

moeder te brengen. Zo kwam hij 

terug in het land, in het dorpje waar 

hij geboren en opgevoed was. Maar 

in het huisje van zijn moeder 

woonden andere mensen, zijn 

moeder rustte op het kerkhof. Dat 

was opnieuw een zware slag voor 

hem. Toch heeft Heere dit alles 

gebruikt om hem tot Hem te 

bekeren. 

 

Zien wij dat de Heere op het gebed 

grote wonderen wil doen? Niet 

alleen in 1861, maar ook in 2021. 

Juist ook in onze tijd waarin er 
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zoveel gebeurt wat ons zorgen 

baart, een lichtpuntje van Gods 

genade. Zullen wij elkaar 

bemoedigen, dan hoeven we niet te 

vrezen, hoe het coronavirus ook zich 

verder ontwikkelt, omdat we weten: 

God regeert en geen haar zal er van 

mijn hoofd vallen zonder de wil van 

mijn hemelse Vader. Geloven wij 

dat? Blijven we bidden ook voor 

elkaar, ook in de gemeente 

waarmee wij verbonden zijn??? 

 
 
 
 
 
 
Krentjebrij of Watergruwel  
 
Ingrediënten  
 
100 gr vluggort   
1 ½ l water  
150 gr krenten en rozijnen  
 
 
 
1 stukje pijpkaneel  
3 dl bessensap of zwarte en rode bessen  
plm 100 gr suiker  
citroenschil  
 
Water, gort, pijpkaneel, krenten  rozijnen en citroenschil  
½ uur koken.  
Voeg daarna de suiker bessensap of bessen toe.  
Eventueel kunnen er appels, pruimen of iets dergelijks aan toegevoegd 
worden.  
Is het te veel, doe het dan kokend heet in schone potjes,  
5 minuten omgekeerd laten staan en bewaar ze voor een volgende keer.  
Eet het warm, maar vooral bij warm weer is het koud heel lekker fris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN RECEPT 

Recept van Jantina Jonkman 

 

Attentie: 
Alle artikelen voor Allerhande in mijn reservemap en voor recepten zijn 
nu op!!! Als er niets bijkomt worden het de volgende keren dunne 
Wegwijzers, dus CCC-ers maak ons blij met uw bijdragen. 
De oude doos is inmiddels ook leeg. 
Misschien heeft Ton nog een extraatje in petto? 
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