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REDACTIONEEL 
 
 

Beste lezers en lezeressen. De 
redactie is echt verrast door alle kopij 
die is ingeleverd. Geweldig. Van de 
verschillende kampen zijn mooie 
verslagen ingeleverd met fraaie 
foto’s. Met elkaar houden wij zo de 
Wegwijzer interessant en 
leeswaardig. Ondanks alle 
geschrapte reizen en kampen in dit 
jaar kunt u in dit nummer weer 
getuige zijn (op papier) van mooie 
ontmoetingen en gevarieerde 
activiteiten. De redactie wenst u, met 
allen die u lief zijn, gezegende 
kerstdagen en een goed en gezond 
2022 met veel kampeerplezier en 
fijne ontmoetingen in 2022. 

 
 

LET OP: 
 

Kopij voor de Wegwijzer 2022-1 
uiterlijk 1 februari  2022 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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MEDITATIE 

Door Tineke Paulus 

 
God doet alle dingen medewerken 
ten goede! 
 
“Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor 
hen, die volgens Zijn voornemen 
geroepen zijn.” Romeinen 8:28 
 
Vaak zeggen we dat het allemaal 
makkelijker zou zijn als we geen last 
van tegenslagen zouden hebben en 
voorspoedig zouden leven. Als alles 
goed gaat in ons leven is het zoveel 
makkelijker om op God te 
vertrouwen. Ja toch? 
Is dat zo? Brengt voorspoed ons 
dichter bij God? Ik weet wel zeker 
van niet. De mensen die het dichtst 
bij God leven zijn vaak de mensen 
die veel verdrukking meemaken. 
Wij, die het vaak zo goed hebben, 
leven niet altijd zo dicht bij God. En 
kijk eens naar Salomo. Hij was de 
rijkste man van zijn tijd. Maar het 
bracht hem niet dichter bij God. 
In Zijn wijsheid heeft God besloten 
dat hij het toestaat dat wij moeilijke 
dingen meemaken. Vergeet nooit, 
dat het slechte wat ons overkomt, 
het goede niet in de weg kan staan 
wat God met ons voorheeft. Paulus 
zegt niet dat alles wat een christen 
overkomt, goed is! We 
kunnen niet zeggen: “ Wat  gebeurd 
is, is goed.” Maar hoe kijken we naar 
een situatie? Met eigen ogen of 
Gods ogen? 

 

We leven weer toe naar het 
kerstfeest. 
In Lucas 2 staat: In die tijd kondigde 
keizer Augustus een decreet af dat 
alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven…. Ieder 
naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. 
Miljoenen moesten op reis. Een 
keizerlijk decreet zette heel het rijk in 
beweging. Het kon weken duren voor 
je je bestemming had bereikt . Maar 
je moest! Dat je hoogzwanger was 
maakte geen enkel verschil. 
Het lijkt of één machtig persoon het 
voor het zeggen heeft, vroeger maar 
ook nu!  Maar dit bijbelgedeelte leert 
ons iets geweldigs. Keizer Augustus 
oefende zijn macht uit, maar God 
stond daarboven. Hij gebruikte het 
besluit van de keizer in zijn beleid! 
God had beloofd dat de Redder 
geboren zou worden in Bethlehem, 
in de stad van David. Niemand had 
door dat Gods plan voltrokken werd. 
Terwijl heel het rijk aan het 
verhuizen was op last van de aardse 
machthebber gebeurde het wonder 
van de hemelse Machthebber. Jozef 
en Maria moesten naar Bethlehem, 
daar zou Jezus geboren worden. 
God zorgde ervoor dat ze op de 
juiste tijd op de juiste plek 
aankwamen. Wij zien vaak niet wat 
er hier op aarde gebeurt. 
Ook het afgelopen jaar zijn er weer 
veel dingen gebeurd wat we niet 
begrijpen. Maar God heeft alles in de 
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hand. Hij werkt dwars door alle 
menselijke plannen heen. 
God stuurde de Redder naar deze 
aarde, als een gewoon kindje werd 
Jezus geboren ver van huis. 
Niemand die door had dat er een 
wonder gebeurde. 
 
Ook vandaag is het Gods werk dat 
doorgaat. Terwijl velen niet begrijpen 

wat er gebeurt. 
Niemand houd de hemelse 
Machthebber tegen! 
 
Hij heeft de regie over ons leven, 
laten we Kerstfeest vieren, de 
geboorte van onze Redder! 

 
 

Bron vermelding: Leven doorgeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mutaties per 1 november 2021 
 
Aangemeld als lid 
21 015 Dijk, D.A. van Dick en Corrie Lindenlaan 8 

3737 RD  GROENEKAN 0346-213543 
Hartelijk welkom bij de CCC. 
Wij hopen dat jullie je maar gauw thuis gaan voelen binnen de club. 
 
Bedankt voor het lidmaatschap per 1 januari 2022 
11 143 Bouwers, D. Dick en Grietje Burg. Tonckenstraat 24 

7921 KC ZUIDWOLDE 0528-372531 
18 037 Kruft-van de Weerthof, J.A. Co Kerkstraat 56 

3781 GC VOORTHUIZEN  0342-848108 
17 010 Lente, H. van Henk en Karin Wethouder Nijhuisstraat 102 

7545 NL  ENSCHEDE 053-4322617 
18 004 Rijksen, K. Clarie Plattenberg 22 

3951 AR MAARN 0343-442622 
98 229              Vos-van der Vlist, G. de      Gerrie                     Graafland 51 

2964 BJ  GROOT-AMMERS                               0184-776453 
11 094 Steinz, Z. Zandrie en Truus    Schulp 8 

7861 CS..OOSTERHESSELEN 0524-581150 
Jammer dat jullie afscheid (moeten) nemen van de CCC. Wij wensen jullie Gods nabijheid toe. 
 
Aangemeld als donateur per 1 januari 2022 
B007-22 Bouwers, D. Dick en Grietje 

7921 KC ZUIDWOLDE 0528-372531 
B002-21  Vos-van der Vlist, G. de Gerrie 

2964 BJ  GROOT-AMMERS 
Fijn dat jullie bij de CCC betrokken willen blijven. 
 
Bedankt als donateur per 1 januari 2022 
B048-16 Laan-Kamminga, T. v.d. Pim 

9291 AM KOLLUM 0511-451675 
Gods nabijheid toegewenst. 
 
Verhuisd 
08 032 Iwaarden, J. van Jaap en Ina 

4451 LA  HEINKENSZAND 0113-562573 
B026-21 Vries-Klijn, A. de Albert en Gerdien 

3371 RD  HARDINXVELD-GIESSENDAM 
B048-16 Laan-Kamminga, T. v.d. Pim 

9291 AM KOLLUM 0511-451675 
per 6 december 2021: 
96 288 Cazemier, W.U. Wim en Tiny 

9301 BD  RODEN 050-5014373 
Een goede tijd gewenst in jullie nieuw verblijf. 

 
Burg. Tonckenstraat 24 
 
Graafland 51 
0184-776453 

 
 
Tjerk Hiddestraat 42 - 137 

 
 
 
Kamilleplein 3 
 
Geemansweer 29 
06 55713090 
Tjerk Hiddestraat 42 - 137 

 
 

Touwslager 126 

 
Overleden 
Op 10 september 2021 overleed Dien Doornenbal-van Doorn, weduwe van Piet Doornenbal, 
in de leeftijd van 94 jaar, Rijksstraatweg 186, 3956 CV te LEERSUM 
Wij wensen allen die haar lief waren Gods nabijheid en troost toe. 

 
 
 
 



 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 

 
Het bestuur heeft 13 oktober 
vergaderd. Normaal gesproken 
kijken we in de 
oktobervergadering terug op het 
najaarskamp: hoe is het verlopen 
en wat kunnen we ervan leren. 
Uiteraard hoefden we dat nu niet. 
Wel mochten we terugzien op een 
drietal kleinere, intieme kampjes in 
Oeffelt, Oudemirdum en Delft, die 
allemaal prima zijn verlopen. Op 
zich heel fijn en voor herhaling 
vatbaar, maar niet als vervanging 
voor een echt clubkamp. Daar 
zien we toch naar uit om met de 
hele club bij elkaar te kunnen 
komen! 
 
Volgend jaar hopen we op De 
Roggeberg in Appelscha ons 
voorjaarskamp te houden. Al in 
2020 zouden we op deze camping 
het voorjaarskamp hebben, de 
kampcommissie stond er klaar 
voor, de programmaboekjes waren 
al gedrukt, maar corona gooide 
roet in het eten, de regering 
verbood alle activiteiten waar veel 
mensen bij elkaar komen. Geen 
voorjaarskamp 2020 dus. We 
weten inmiddels dat corona blijft. 
Desondanks zijn we hoopvol dat 
er toch weer een tijd komt dat we 
zonder al te veel angst bij elkaar 
kunnen komen en de 1,5 m 
maatregel is afgeschaft. Helaas de 
vooruitzichten zijn op dit moment 
niet rooskleurig, het 

kabinet heeft de 1,5 m afstand 
weer van stal gehaald 
en zwaardere maatregelen liggen 
in het verschiet. Toch laat ik het in 
mijn agenda staan; voorjaarskamp 
2022 op camping De Roggeberg 
in Appelscha, ontvangst vanaf 
woensdag 20 april, opening kamp 
zaterdagavond 23 april en vertrek 
maandag 2 mei. De 
kampcommissie is al begonnen 
het eerdere programma te 
actualiseren. Het 
programmaboekje en 
aanmeldingsformulier zal met het 
februarinummer van de Wegwijzer 
worden meegezonden. 
 
Ja, we laten de hoop niet varen, 
ook voor het najaarskamp 2022 
hebben we voorlopige afspraken 
kunnen maken met de christelijke 
camping De Betteld in Zelhem. 
Het najaarskamp is gepland vanaf 
dinsdag 6 september tot zaterdag 
17 september 2022. De opening 
van het kamp is op vrijdag 9 
september. Noteer het alvast in je 
agenda. Willem Hamoen is bereid 
om als kartrekker, samen met een 
nog te vormen kampcommissie, 
voor ons een fijn kamp te 
organiseren. 
Bij deze Wegwijzer treft u de 
Reisspecial aan in tweevoud. De 
bedoeling is dat je een exemplaar 
van de Reisspecial geeft aan



 

 

iemand waarvan je denkt dat hij/zij 
mogelijk lid van de CCC zou willen 
worden. De Reisspecial kan hen 
daarbij wellicht over de streep 
trekken. 
Het bestuur heeft besloten dat het 
aanbrengen van een nieuw lid 
voortaan zal worden beloond met 
een premie van € 25,00. 
Daarnaast doet het bestuur een 
dringende oproep aan de leden 
om zich op te geven als 
coördinator. 
Denk er eens over na om samen 
met een medecoördinator een reis 

te organiseren naar een 
bestemming van eigen keus. Of 
een vast kamp in eigen land, 
daar zou je heel veel oudere 
leden een groot plezier mee doen. 
Heb je vragen, maak eens een 
praatje met een oud-coördinator of 
met de commissie reizen. Wees 
niet alleen consument, maar wees 
ook dienstbaar voor de club. 
Ik wens iedereen veel goeds en 
alle zegen in de komende 
donkere dagen met het Licht van 
het Kerstfeest. 



 

 

 

VAN DE PENNINGMEESTER 
CONTRIBUTIE 2022 

 
De tijd gaat snel, het jaar 2021 loopt ten einde. We kijken al vooruit naar 
2022 en hopen dat we zonder restricties op reis kunnen gaan en elkaar 
weer kunnen ontmoeten. Het is ook het moment om nu uw aandacht te 
vragen voor de contributie, die voor 1 februari 2022 moet zijn 
overgemaakt.  Een echtpaar is verschuldigd € 65,-- , bent u 
alleenstaand dan betaalt u € 55,-- . De contributie voor de donateur is 
€ 20,-- 
Onze bankrekening is : 
NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

Door Henk van den Hoorn (voorzitter commissie reizen) 

 
 

Beste mensen, 
vrienden en vriendinnen van de 
CCC. 
 
Onze CCC is opgericht om als 
Christenen samen te reizen en te 
trekken door Nederland en de rest 
van Europa. Wat hebben de 
afgelopen jaren vele plezierige 
reizen kunnen maken. Veel, veel 
dank aan al de coördinatoren die dit 
belangeloos voor ons verzorgden. 
Helaas moeten regelmatig leden, 
vaak met pijn in hun hart, afscheid 
nemen van de CCC. Er komen ook 
gelukkig nog steeds nieuwe leden 
bij, maar niet genoeg om ons 
ledenbestand op peil te houden. 
Jullie krijgen nu bij De Wegwijzer 
één extra reisspecial om die uit te 
reiken aan 

 
familieleden, kennissen, vrienden, 
vriendinnen, kerken, enz. 
 
Maak reclame voor de CCC, en 
vertel de mensen dat reizen met de 
CCC niet alleen is: samen koffie 
drinken, samen thee drinken, samen 
een glaasje drinken, samen jeu de 
boulen, maar dat je ruimschoots vrije 
tijd hebt om alleen of samen op pad 
te gaan. 
Er worden wel veel dingen 
georganiseerd, we vieren samen de 
zondag, en we ondervinden 
naast veel gezelligheid ook veel 
steun van elkaar. 
 
Doe je best! 
 
De Commissie Reizen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERSLAGEN RONDJE NEDERLAND 

EN KAMPEN 
 

Verslag Rondje Nederland groep 4. 
Door Henk en Annemarie Francken 
Foto’s: Leny Terlouw 
 
Onze groep, met de coördinatoren 
Benny en Willem Hamoen, begon 
het rondje op 1 juni op camping 
Veenhof in Oostwoud. 
In deze week bezochten we het 
Zuiderzeemuseum, waarvan alleen 
het buitenmuseum geopend was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook een potje midgetgolf stond op 
het programma. Verschillende 
fietstochten, waar één keer na een 
valpartij een ambulance nodig was. 
Gelukkig viel het allemaal mee. Ook 
de inwendige mens werd goed 
verzorgd met koffie met gebak, 
hapjes en drankjes, een lunch en 
een heerlijke barbecue. Natuurlijk 
werd een jeu de boules competitie 
opgestart. 
Op de zondag luisterden we 
gezamenlijk naar een kerkdienst, 
terwijl 's avonds Janny Wigmans de 
samenkomst leidde. 

 
 
 
 
 
 
 

De tweede week was de 
bestemming camping De Hondsrug 
in Eext. Daar sloten voor deze week 
nog 4 equipes aan, wat erg gezellig 
was. In deze fietsprovincie hebben 
we dan ook verschillende tochten 
gemaakt, o.a. naar het 
Hunebedmuseum in Borger. 
Klootschieten stond ook op het 
programma, wat niet voor elke groep 
goed uitpakte. 
 
Zondag in het zaaltje een kerkdienst 
beluisterd en 's avonds verzorgden 
Alie en Adrie Van Helden een 
bijbelse quiz. Pannenkoeken 



 

 

bakken, gezamenlijk ontbijten en 
een diner stonden ook hier weer op 
het programma. 
 
De volgende camping was 
Mariahoeve in Putten. Daar werd 
verteld over het ontstaan van 
Mariahoeve en tijdens een fietstocht 
over de razzia in oktober 1944. 
Verdere fietstochten voerden door 
het bos en via Zeewolde naar 
Harderwijk. Een aanrader daar was 
het Marius van Dokkum museum. 

 
Zondagmorgen weer naar een 
kerkdienst geluisterd en 's avonds 
een mooie zangavond met Anja v.d. 
Ham. Op deze Vaderdag waren de 
vaderdag cadeautjes door 
omstandigheden niet aanwezig. Een 
magnetische jeu de boules 
ballenopraper werd in het vooruitzicht 
gesteld. Maandag, een dag met veel 
buien, werd afgesloten met een 
warm en koud buffet. De enige 
camper in onze groep kon door de 
nattigheid niet wegkomen en werd 
naar het verharde stuk gesleept. 
De laatste camping was Kweetal in 
Schelluinen. Een tegenvaller was, 
dat de auto's zo'n 400 m verderop 
geparkeerd moesten worden. 
Fietstochten gemaakt naar 

Willige Langerak, Schoonhoven, 
Giessenburg (de Graanschuur) en 
naar Werkendam. Ontbijt, lunch, 
koffie met en diners ontbraken ook 
nu niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagmorgen naar de kerk in 
Hoornaar geweest en 's avonds een 
zangavond met de Mamaband. 
Maandagavond afscheid en 
bekendmaking van de jeu de boule 
winnaars. Bedanken voor het 
verzorgen van de jeu de boule 
competitie en natuurlijk werden onze 
Berny en Willem uitvoerig bedankt. 
Op 26 oktober hadden Berny en 
Willem hun huis beschikbaar gesteld 
voor het houden van de reünie van 
deze reis. Het was een reuze 
geslaagde samenkomst, waarin het 
vakantieboek werd uitgereikt en de 
film van onze reis werd vertoond. 

 
 
 
 

Link naar Camping Boerenerf te Woudenberg 
https://www.campingboerenerf.nl/ 
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Door Gerard en Iet Flim. 
 
Verslag van onze vakantie op 
camping Goorzicht in Aalten in de 
achterhoek van Gelderland. 
 
Op zaterdag 12 juni 2021 
druppelden 25 caravans de camping 
binnen. We kwamen gezellig in een 
lange laan te staan, dicht bij het 
zwembad. 
De coördinatoren van deze 
fietsvakantie zijn Piet en Hillie 
Boersma en Sieberen en Janke van 
der Meulen. 

Ook voor niet-fietsers werd dit een 
heerlijke vakantie: zij kregen de 
adressen waar de fietsers gingen 
lunchen of een high tea genoten. 
Om de andere dag werd er gefietst 
en dus ook vorstelijk geluncht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de eerste zondag hield de 
Christelijk Gereformeerde Kerk in 
Aalten een speciale viering voor 
onze groep omdat er beperkingen 
waren voor het aantal deelnemers 
door corona. De andere zondagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

keken veel mensen in de caravan 
naar hun thuiskerk. 
Ook in dit kamp: de zondagse "koffie 
in de kring". 
 
Imme Kadijk was de stuwende 
kracht van de jeu de boules. 

Vaderdag; barbeque;  amerikaans 
buffet (in de schuur omdat het 
regende),pannenkoeken ( met het 
speciale prutje van Mia: mmmm). 
Afscheidsavond op vrijdag 2 juli met 
een uitvoerig buffet in het restaurant 
van de camping. 
3 juli: einde van 3 heerlijke weken. 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Door Leen en Ans Hage. 
 

CCC-kamp Oudemirdum van 4 tot 

15 september 2021 
 

Zaterdag 4 september begon ons 

kamp in Gaasterland. We waren met 

20 personen. Die dag was iedereen 

druk met voortent opzetten en 

kennismaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjoerd en Tineke  en Gerrit en 

Mennie leidden het kamp, er was 

geen programma, dat besloten we 

met elkaar. 
 

Zondagmorgen zaten we allemaal 

achter de laptop en volgden de 

dienst van onze eigen gemeente. 
 

Maandag vertrokken we om 11 uur 

op de fiets, allemaal met een geel of 

oranje hesje. We reden heel de dijk 

uit naar Stavoren. We kwamen om 

12 uur aan, juist toen het restaurant 

open ging. De fontein bekeken, een 

grote vis, waarbij “de vrouwe” schril 

afsteekt. Via Warns, Hemelum, 

Bakhuizen en Rijs weer terug naar 

de camping, 31 km. 17.00 Uur happy 

hour en ’s avonds nog jeu de boules. 
 

Dinsdag vertrokken we om 1 uur op 

de fiets. Eerst naar Mirnserklif, 

Bakhuizen, Hemelum, 

Galamadammen, Koudum en 

Molkwerum, waar we achter een 

oude bakkerswinkel koffie dronken, 

via Warns en Laaksum over de dijk 

weer naar de camping, 35 km. We 

bakten pannenkoeken op het veld en 

dronken nog koffie met elkaar. 
 

Woensdag vertrokken we naar 

Hindeloopen. We bezochten het 

schaatsmuseum en dronken er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koffie, daarna naar Workum. We 

gebruikten de lunch op het plein. 

Enkelen bezochten de prachtige 

kerk die daar  staat en anderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gingen naar het Jopie 

Huismanmuseum. Om 5 uur waren 

we weer thuis. 
 

Donderdag gingen we naar IJlst, 

waar de “Johanna Jacoba”, een 



 

 

 

meer dan 100 jaar oud voormalig 

stoomschip, al op ons lag te 

wachten. De exploitatie van de J.J. is 

mogelijk doordat een grote groep 

vrijwilligers zich voor het schip inzet. 

We hadden een heerlijk zonnige dag 

en genoten uren van de schitterende 

vergezichten, dorpen en historische 

stadjes zoals Sneek. We kregen ook 

een voortreffelijke lunch 

voorgeschoteld. 
 

Vrijdag gingen we met z’n allen naar 

de Chinees in Balk. Erg goed en 

gezellig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag hadden we een 

gezamenlijke maaltijd op het veld. 
 

Zondag, half 12 op het veld met 

koffie en een bordje. Er werd door 

de 4 jarigen van deze week 

getrakteerd en de jarigen (de oudste 

werd 89) kregen een kadootje 
 

Maandag startten we om 11 uur 

vanaf de camping. Het was droog, 

maar best fris. Piet en Hannie 

hadden een prachtige route 

uitgestippeld richting Sloten. We 

gebruikten de lunch op een 

buitenterras langs het water en lieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na anderhalf uur het kleinste stadje 

van ons land met 720 inwoners 

weer achter ons en fietsten weer 

langs een andere route terug naar 

de camping. Thuisgekomen had 

men na 34 km. nog zoveel energie 

dat het blokkenspel nog gespeeld 

werd wat voor de 2e keer door 

Sjoerd werd gewonnen. Met happy 

hour werd de dag weer afgesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag was iedereen druk met de 

voortent afbreken. Het was 

schitterend weer en voor we naar de 

plaatselijke horeca gingen voor het 

einddiner hadden we allemaal de 

voortent in de zak zitten. De maaltijd 

lieten we ons goed smaken en we 

sloten af met een leuk “woordenspel” 

Dank aan Sjoerd en Tineke en Gerrit 

en Mennie en natuurlijk aan allemaal, 

want met z’n allen hebben we dit 

kamp “gemaakt”. 



 

 

Verslag van Leen van der Weijde 
 

September 2021. 

 
Oeffelt, een pareltje in het Unesco 

Maasheggen gebied, op “Camping 

De Maasvallei”. 
 

Een aantal equipes heeft elkaar 

gevonden om samen een alternatief 

kamp te beleven in Oeffelt als 

vervanging voor het afgelaste 

najaarskamp.10 Equipes die samen 

een leuke en gezellige groep 

vormen. Een gebied dat de meesten 

van ons onbekend is. Mooie kleine 

dorpjes en stadjes, aaneengeregen 

door de Maas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wij de eerste keer bij elkaar 

zitten, denken wij eerst aan Piet en 

Clarie Rijksen die zich ook hadden 

opgegeven. Helaas werd Clarie 

geconfronteerd met het overlijden 

van Pieter. Ons medeleven gaat 

naar haar en de familie uit. Wij 

denken aan haar. 
 

Camping de Maasvallei is een kleine 

groene charme camping, direct 

liggend aan de Maas. Helaas ook 

met het nadeel dat tijdens de 

recente watersnoodramp de camping 

onder water kwam te staan. Het was 

spannend, maar gelukkig was alles 

weer droog toen wij arriveerden. Ook 

de omgeving was weer begaanbaar, 

al zag je overal de sporen van de 

overstroming. De camping ligt 

midden in het natuurgebied de 

Maasheggen, een door de Unesco 

erkend gebied. Maar vooral ook met 

veel klantvriendelijkheid van de 

campingeigenaren. De omgeving 

leent zich uitstekend voor mooie 

fiets- en wandeltochten. 
 

In het midden van de camping is een 

flink grasveld vrijgehouden en daar 

vinden wij ook een echte jeu de 

boules baan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij kunnen niet naast elkaar staan, 

maar wel op korte afstand van 

elkaar. Wij 

spreken af 

dat wij iedere 

dag om half 

vijf samen 

wat zullen 

drinken op 

het grasveld. 

Tijd voor 

sterke en 



 

 

De eigenaar van de camping toont 

zich een goede kok en voorziet ons 

van al het nodige. 

 
Heel gezellig en lekker, wij gaan 

toch maar naar binnen, het wordt 

toch wat kouder. 

 
 
 

Tijdens een fietstocht wordt onder 

leiding van gidsen het 

sluizencomplex in Sambeek 

bezocht. Indrukwekkend grote 

schepen worden daar geschut. Veel 

van het Nederlandse zand en grint 

komt van de Maas. 
 

Geregeld vind je ook leden van onze 

groep op het terras van de bistro aan 

de Maas en aan het eind van de 

twee weken besluiten wij daar samen 

ook van een barbecue te genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
Fijn dat wij zo, met een kleine groep, 

toch konden genieten van het CCC-

gevoel en ervaren dat het goed is 

om elkaar hier te ontmoeten. Wij 

danken onze God en Vader voor 

deze dagen.

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rondje Nederland 2021 
(Een poging tot een  verslag van zo’n geweldige reis 
op 2 A5-jes) 

 
Genoemd naar de start-plaats zijn we als “groep 
Putten” aan onze vakantie begonnen. 
Mooie dingen met elkaar meegemaakt: stilstaan bij 
de details van het oorlogsverleden van deze zwaar 
getroffen plaats, prachtige fietstochten gemaakt (in 
colonne), elkaar ontmoet rond de tafel, de 
gezamenlijke (stream)dienst en het napraten en niet 
te vergeten de regelmatige bewegingsoefeningen 
onder leiding van Wichert en Jantina. 
Zondagavond met elkaar gezongen olv Anja van de 
Ham uit Putten. 
Ook de verhalen die los blijken te komen als je met 
elkaar gaat “Buurten in een glazen pot” waren heel 
goed om nader tot elkaar te komen. 
Onze tweede plaats in Schelluinen was een mooie 
uitvalsbasis voor bezoeken in de omgeving. Op de 
camping stonden we heel knus in een krappe cirkel. 
Ook dat draagt bij aan het groepsgevoel. 
Een bezoek aan de (volledig doorgeschoten) 
Graanschuur in Giessenburg was echt heel 
verrassend. Wat een verzamelwoede ! Een lunch aan 
de oever van de Giessen ging erin als koek. Zondag 
met elkaar geluisterd naar een stream van ds Visser 
in de mooie zaal van de camping, uiteraard keurig op 
corona-afstand gedirigeerd door Jikke.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende plaats: Oostwoud in NH. Een prachtige 
natuurcamping met veel ruimte. 
Vlak na elkaar waren Koos en Bé daar jarig. Die zijn 
uiteraard op de gebruikelijke manier toegezongen. 
We zijn met elkaar naar het Zuiderzee-museum 
geweest. Een leuke belevenis en heel veel gezien en 
beleefd. Een mooie omgeving daar in West 
Friesland. Op een fietstocht kwamen we langs 
Opperdoes. Daar moesten uiteraard aardappels 
worden ingekocht. 
Bij gebrek aan faciliteiten en wifi hebben we zondag 
met elkaar in de buitenlucht naar een preek 
geluisterd. 
De laatste camping was in Eext in Drenthe. Bij elkaar 
op een heel groot veld, ver van de waterkraan ! 
Via een mooie knooppunten-routes naar o.a. het 
hunebedmuseum in Borger en tochten door het 
prachtige Drentse land. 
Leen V.moest vanwege zijn gezondheid wat eerder 
afhaken: jammer maar nodig. 
We zien terug op vele goed georganiseerde maaltijd-
momenten en veel gezelligheid. 
We sloten af met een bonte avond: verrassende 
sketches, een gedicht en afscheid van elkaar en de 

organisatoren. 
 
Rennie en Koos



 

 

ALLERHANDE 
 

Een rubriek met van alles en nog wat 
 

Ingestuurd door Wichert Drost 
 
Oudejaarsgedicht 
 
Als een filmrol gaan de beelden 
van het afgelopen jaar 
en ze wekken soms ontroering 
als een teer bewogen snaar. 
Er was veel dat kon verblijden 
met een diepe innigheid, 
maar ook stormen overheersten 
met hun niets ontziende strijd. 
 
Er zijn dagen die je weerziet, 
waar je niet meer verder kon 
en je bidden, voor 't gaan slapen, 
met een zachte snik begon. 
Je beleefde in de kerker 
van je afgesloten ziel 
een verlatenheid van alles, 
toen een lieve je ontviel. 
 
Doch er waren ook juwelen 
op een goudgekleurde dag: 
d' eerste stapjes van je kleinkind, 
die je met ontroering zag 
of een arm die warm en innig 
om je schouders werd gelegd 
en een woordje als een lichtstraal, 
door een engel Gods gezegd. 

Voor de komende tijd wensen wij u 
elkaar Gods rijke zegen en Zijn 
nabijheid toe. Stel je vertrouwen op 
de Heere Jezus. In blijde dagen, en 
ook in tijden van moeite, pijn, 
verdriet en rouw. Hij gaat met ons 
mee en zorgt voor ons, alle dagen 
van ons leven, tot aan de voleinding 
van deze wereld. Totdat Hij komt… 
Dan zullen we voor altijd bij de 
Heere Jezus zijn. Wat een uitzicht, 
wat een toekomst! 
 
't Was als eb en vloed en telkens 
spreidde God Zijn sterke hand 
in de branding van het lijden, in 
het voortgaan naar Zijn land. 
Alles diende tot voltooiing, 
ieder aangereikt moment, 
om te tonen dat je waarlijk 
een geschenk van boven bent. 
 
Er is zoveel om te danken, 
als je al die beelden ziet, 
want je komt tot de ontdekking 
dat God jou geen tel verliet. 
Het geeft moed het jaar dat voorligt 
als "genadetijd" te zien, 
met voor elke dag de bede: 
"Vader, dat ik slechts U dien!" 

 
Frits Deubel 

 
Voor de komende tijd wensen wij u elkaar Gods rijke zegen en Zijn nabijheid 

toe. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus. In blijde dagen, en ook in tijden 

van moeite, pijn, verdriet en rouw. Hij gaat met ons mee en zorgt voor ons, 

alle dagen van ons leven, tot aan de voleinding van deze wereld. Totdat Hij 

komt… Dan zullen we voor altijd bij de Heere Jezus zijn. Wat een uitzicht, 

wat een toekomst! 
 



 

 

De verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen toen het weer 
kerstmis werd. 
De dominee zat wat onwennig in de 
kerk, tussen zijn gemeenteleden in. 
Vijftien jaar lang had hij voor zijn 
geliefd koor achter die lessenaar 
gestaan. Nu stond de grote musicus 
daar. 
Met een gebaar dat de routinier 
verried hief de dirigent uit Parijs zijn 
slanke handen. Het koor zette als 
één man in en, zuiverder dan ooit, 
klonk de muziek door de gewelven. 
Zo had de Kerstcantate nog nooit 
geklonken. 
Toch was er iets, maar de dominee 
wist niet wat. 
 
"En?", vroeg de musicus. Net als 
een jaar geleden waren zij voor een 
goed glas wijn neergestreken in de 
pastorie. 

"Heel mooi, monsieur, heel mooi", 
sprak de dominee" Ik weet niet hoe u 
te danken. Woonde u maar altijd in 
ons dorp, dan kon u jaarlijks de 
Kerstcantate dirigeren." 
 
Die nacht echter kon de dominee de 
slaap niet vatten en hij wist niet 
waarom. Hij zei nogmaals zijn 
avondgebed, maar het hielp niet. 
Tenslotte sluimerde de dominee toch 
in, totdat in zijn droom vaag een 
engel aan hem verscheen. 
De dominee schrok. Maar de engel 
zei: "Vrees niet, dominee, ik kom u 
bezoeken om te zien hoe het met u 
is. Al vijftien jaar lang luisteren wij 
naar uw Kerstcantate, maar nu 
vragen we ons af waarom de muziek 
dit jaar is uitgebleven?" 
 
"Wij hebben niets gehoord!!!" 

 
Ik wil iedereen bedanken die een stukje heeft ingestuurd voor 

allerhande. 

Wat nu niet geplaatst is wordt bewaard voor een ander keer. 

Er kan altijd nog meer bij.! 
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Ingestuurd door Leen Verhoeven. 
 
In het jaar 2002 waren wij met vrienden in de abdij van Tongerlo in België. 
Daar ontdekten we een klok die was gemaakt door een uurwerkmaker die 
een vriend was van Guido Gezelle. 
Guido Gezelle heeft voor zijn vriend het onderstaande gedicht geschreven; 
 

Uurwerkmaker 

God geeft de tijd bij dag en jaar. 

Ach neen, bij kleine tikskes maar. 

En ’t laatste tikje komt aleer! De 

wijzer wijst elk uur en tijd. 

Maar de uur niet dat gij schuldig zijt 

te sterven, zijt dus voorbereid. De 

wijzer wijst naar De eeuwigheid 
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Aangeboden: een E-bike, merk Lacros, type T200, nw.gekocht op 27-05-
2019, opvouwbaar (afm.90x40x69cm). 5 el. ondersteuningen, 7 
versnellingen (derailleur), verende voorvork en zadelpen, 300Wh accu in 
frame, rvs-ketting, motor in achterwiel, nettogewicht: 19kg; brutogewicht: 
21,5kg. Km-stand op 4-11-2021: 1268 km. 
Levering: incl. lader, incl. 2 nieuwe inklapbare trappers als extra. 

Prijs € 650,- 
Vóór aflevering ondergaat de fiets een onderhouds- en een reinigingsbeurt. 
Met deze E-bike kun je nog jaren fietsplezier beleven. 

Met een ruime auto of 
kofferbak behoef je 
zelfs geen 
fietsendrager te 
hebben. 
Reden voor verkoop: 
een normale E-bike 
gekocht, we rijden 
geen caravan meer.. 

 
Voor verdere informatie: Piet en Riet den Hertog tel. 0182-640059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een creatieve manier 

voor een kerstboom. Hij is 

gemaakt op een 

bezemsteel. 
 

Door Selien Bijl 
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MIJN RECEPT 

Ingestuurd door Jantina Jonkman 

 
 

Courgette inmaken. 
 
Ingrediënten: 
1 kg courgettes 
500 cl azijn 500 
gr suiker 
6 gr pijpkaneel 
5 gr kruidnagel 
2 gr foelie 

stukje gember 
 
 
 

Courgettes wassen: de uiteinden eraf snijden, 
grote courgettes schillen door snijden en de pitten verwijderen, dit gaat 
gemakkelijk met een lepel. 
Kleine en jonge courgettes gebruik je helemaal zonder te schillen wel de 
uiteinden eraf snijden, 
snij ze in blokjes. 
Kook van de azijn suiker, pijp kaneel, kruidnagel, foelie en gember een 
dunne stroop. 
Leg de stukjes courgettes erin kook ze plm 20 min 
Doe courgette zo heet mogelijk in potjes  de stroop erover gieten sluiten en 
plm 5 min omgekeerd neer zetten. 
Op een donkere plaats bewaren. 
Heel lekker bij b.v stamppot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopelijk tot ziens op camping 

De Roggeberg in Appelscha 
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