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       DE WEGWIJZER 
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 Marty Alkema, Ede 
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          Tel. 0348-448334  (lay-out) 
Annemarie Francken, Bodegraven 
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Verzending: Marty Alkema 

 

Bestuur 

 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 
E-mail: jgdewit@solconmail.nl 
 
Lid:        Marty Alkema 
               St. Hubertus 25 
               6713 JN Ede 
               Tel. 0318-630657 
E-mail:  marty.alkema@gmail.com 

 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:  Koos Hartog 
 
E-mail:   koos.hartog@gmail.coml                  

 
Februari 2022                                       
34e JAARGANG             NUMMER 1 

 
REDACTIONEEL 
 

De redactie legt u met plezier weer 
de eerste Wegwijzer 2022 voor.  
Een Wegwijzer met verschillende 
verhalen, met deels nieuwe 
interessante advertenties. U koopt of 
kampeert toch ook wel bij hen? 
Kortom met veel lezenswaardigs en 
dan ook met de gids voor het 
Voorjaarskamp in Appelscha. Wij 
kijken uit naar nieuwe ontmoetingen 
op dit kamp. Mee lezen en meeleven 
is ook meedoen. Deze dikke envelop 
brengt u alvast veel voorpret en 
leesplezier. Het is fijn dat in alle 
onzekerheid de Grote Wegwijzer ons 
zekerheid wil geven.  
 

LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2022-2 
uiterlijk 8 mei 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 

2022 
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Christus onderweg naar het 
Paasfeest.  
Lucas 9 :  51-55 
 
De Heere Jezus is op weg naar 
Jeruzalem, doch voor hij daar 
arriveert vinden er allerlei 
gebeurtenissen plaats. 
De kortste weg naar Jeruzalem is 
dwars door het  land van de 
Samaritanen  Zeer ongebruikelijk 
voor die tijd. Een Jood maakte liever 
een omweg dan te riskeren een 
Samaritaan  tegen te komen.  
Jezus doet dat niet.  Voor Hem zijn 
Samaritanen  ook mensen die God 
nodig hebben. De Heere Jezus 
discrimineert niet. Hij maakt geen 
onderscheid tussen arm of rijk, Jood 
of Samaritaan. Voor Hem is de 
Samaritaan gelijk aan de overige 
inwoners van Israël.   
Een waarom zou Hij niet door 
Samaria gaan?  Wat heeft Hij van 
zijn eigen volk te verwachten?  
Zullen ze Hem straks niet kruisigen, 
terwijl ze Hem eerst als een Koning 
hebben binnen gehaald! 
De discipelen worden vooruit 
gestuurd om onderdak te regelen.  
Maar dat valt enorm tegen. Sterker 
nog, ze willen de discipelen en 
Jezus niet eens ontvangen. Iemand 
die op reis is naar Jeruzalem is op  
zich al verdacht. Op weg naar 
Jeruzalem omdat Hij Jeruzalem ziet 
als de stad van God, maar voor een 
Samaritaan is dat een brug te ver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De spreekwoordelijke gastvrijheid is 
ver te zoeken, geen logies en ook 
geen maaltijd. De discipelen zijn 
hevig verontwaardigd en ze wilden 
gelijk maar korte metten maken met 
deze Samaritanen, door, net als bij 
Elia,   vuur van de hemel te laten 
neerdalen om hen te doden. Een 
menselijke reactie,  doch de Heere 
Jezus reageert totaal anders. Hij 
bestraft niet de Samaritanen, maar 
de discipelen.  
Hij houdt hen voor dat Hij in de 
wereld is gekomen om mensen te 
redden. 
De discipelen krijgen een 
terechtwijzing waar ze geheel niet op 
hadden gerekend. De Heere Jezus 
is niet uit op onze dood, Hij wil dat 
we behouden worden. Hij steekt zijn 
hand naar ons uit, wat we ook 
hebben gedaan en wie we ook zijn.  
Jezus en zijn discipelen gingen naar 
een ander dorp. Het staat er zo 
simpel, maar als we daar goed over 
nadenken moeten we constateren 
dat het vertrek naar een ander dorp 
toch verstrekkende gevolgen heeft.  
De Heere Jezus komt niet meer 
terug, een gemiste kans voor de 
Samaritanen om Hem te ontmoeten.   
Hij had voor hen zoveel kunnen 
betekenen, Zijn komst naar de aarde 
en de bedoeling daarvan. Jezus 

MEDITATIE 

Door Arie C. Burggraaf 
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wordt echter door de Samaritanen 
verworpen.  
We kunnen toch stellen dat wij 
opgegroeid zijn met het Woord van 
God, maar als we niet in Hem 
geloven is dat ook een gemiste 
kans.  

Elke dag opnieuw krijgen wij 
daadwerkelijk de gelegenheid in 
Hem te geloven. Grijp die kans met 
beide handen aan, houd Christus 
niet uit je leven. Dat geeft rust en 
toekomst ook in 2022. 
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Begin februari heeft het bestuur 
weer vergaderd en besluiten 
genomen, hopelijk bijdragend aan 
het welzijn van onze club.  
 
Allereerst over de komende 
Algemene Ledenvergadering op 30 
april a.s. op het voorjaarskamp in 
Appelscha. Het programmaboekje 
van het kamp en de stukken voor de 
ledenvergadering zijn met deze 
Wegwijzer meegestuurd en heeft u 
inmiddels ontvangen. We hopen 
allemaal dat het kamp dit jaar nu 
toch echt kan doorgaan. Dan zien 
we elkaar weer eens, 't zou toch 
heerlijk zijn.  
De maatregelen worden 
langzamerhand versoepeld en onze 
hoop groeit. Jullie komen toch ook? 
Meld je aan! Zou het kamp 
eventueel niet kunnen doorgaan, je 
krijgt je geld terug, daar hoef je niet 
bang voor te zijn.  
Tijdens de Ledenvergadering zullen 
de bestuursleden Marty Alkema en 
Arie Burggraaf aftreden omdat zij het 
statutair maximum aantal termijnen 
hebben volgemaakt. In hun plaats 
draagt het bestuur de leden Alie van 
Helden resp. Jan Janse voor. Zij 
stellen zich in deze Wegwijzer nader 
voor. 
 
In het Reglement Reizen is art. 1-6 
gewijzigd. Het oude artikel bepaalde 
dat de deelnemers aan een reis of   

 
 
 
 
 
 
 
kamp € 15,00 per koppel of € 10,00 
per alleenstaande in rekening 
worden gebracht voor de betaling 
van de premies van de 
aansprakelijkheidsverzekeringen en 
ook voor de kosten van de 
commissie reizen. Het artikel is nu 
gewijzigd in die zin dat deze 
bedragen worden gestort in het 
fonds promotie reizen waaruit zullen 
worden bekostigd de kosten van de 
commissie reizen en de kosten en 
verzenden van de reis-special. Ook 
annuleringskosten omdat een reis 
niet kan doorgaan t.g.v. door de 
overheid ingestelde reisbeperkingen, 
kunnen uit dit fonds worden 
bekostigd. Persoonlijke annuleringen 
door een reisdeelnemer kunnen door 
een eigen annuleringsverzekering 
worden vergoed.  
De betaling van de premies voor de 
bestuursaansprakelijkheids- en 
bedrijfsaansprakelijkheids -
verzekering zullen voortaan uit de 
algemene middelen worden betaald. 
Deze verzekeringen zijn namelijk 
niet speciaal t.b.v. de reizen maar 
dienen het algemene 
verenigingsbelang. 
 
In de vacature van Klaas Kreuze als 
voorzitter van de commissie 
voorbereiding kampen heeft het 
bestuur Fedde Boerhof benoemd. 
De tweede vacature moet nog 
worden ingevuld. 

VAN DE BESTUURSTAFEL      

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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Ook kunnen we weer een dag 
organiseren voor de donateurs en 
‘oudere leden’ . 
Meer hierover kunt u in deze 
Wegwijzer lezen. 
 
Omdat we de afgelopen twee jaar 
weinig tot niets konden ondernemen 
als CCC en de clubkampen niet 
konden doorgaan, heeft het bestuur 
besloten om op het voorjaarskamp 
Appelscha de kosten van het 
afscheidsdiner voor een groot deel 
voor rekening van de CCC te 
nemen. Ik denk dat het diner dan 
extra lekker zal smaken. Ook de 
leden die niet naar het 
voorjaarskamp kunnen komen, 
zullen een leuk presentje krijgen 
toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenslotte wil het bestuur op social 
media van zich laten horen, of beter 
gezegd: zich laten zien, om te 
beginnen op Facebook. Het 
advertentiebereik wordt daarmee 
veel en veel groter tegen minder 
kosten en de doelgroep die je met 
berichten wilt benaderen valt redelijk 
nauwkeurig te selecteren. Om ons 
daarin bij te staan, hebben we 
reclamebureau Exitum in de arm 
genomen. We hopen dat de werving 
van nieuwe leden hiermee een boost 
krijgt. Dit woord kennen we 
inmiddels wel denk ik. 
 
Tenslotte hopen wij jullie allemaal te 
ontmoeten op het voorjaarskamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VAN DE PENNINGMEESTER 
CONTRIBUTIE 2022 

 
In de laatste Wegwijzer heb ik een oproep geplaatst de contributie 
voor 1 februari 2022 over te maken. Velen hebben inmiddels aan dit 
verzoek voldaan, waarvoor hartelijk dank.  
Echter, ik moet helaas constateren, dat er toch nog zeer velen zijn die hier 
niet aan zijn toegekomen. Ik kan dat begrijpen, er zijn soms andere dingen 
waarover men zich zorgen maakt, zeker met het covid-19 virus. Gelukkig 
ziet het er naar uit dat de omicron-variant veel milder van aard is en dat 
geeft perspectief.   
Tenslotte, een vriendelijk doch dringend verzoek aan diegenen, die 
verzuimd hebben de contributie over te maken, nu hiertoe over te gaan.  
De bedragen zijn u bekend, het rekeningnummer van de bank noem ik toch 
nog even :  
NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Chr. Caravan Club. 
      
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
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Even voorstellen. 

Onlangs heeft het bestuur mij 
gevraagd of ik me beschikbaar zou 
willen stellen om het lid dat nu voor 
Lief en Leed functioneert, op te 
volgen. Daarom wil ik me hierbij 
voorstellen: 
Mijn naam is Alie van Helden- van 
Turenhout geboren in 1954 als 
middelste in een gezin met 6 meisjes 
en een jongen in Zwijndrecht, waar 
ik nog steeds woon. In 1973 
getrouwd met Adrie van Helden met 
wie ik samen 4 kinderen mocht 
krijgen, 2 dochters en 2 zoons. 
Inmiddels oma van 8 kleinkinderen. 
Onze kinderen wonen verspreid in 
binnen en buitenland. Onze oudste 
dochter werkt al 18 jaar voor de 
stichting KIMON in Guinee Bissau, 
West Afrika. Als schoolverlater heb 
ik op de boekhouding in een  
garagebedrijf gewerkt. Toen we 
kinderen kregen heb ik mijn baan 
opgezegd om voor de kinderen te 
zorgen.In 1987 kwam er een 
verzoek van de basisschool of ik 
daar wilde helpen  
 

met schoonmaken. Om het deftig te 
zeggen als interieurverzorgster.  
Aangezien dit in de avond uren kon 
heb ik die taak op mij genomen en 
dit 30 jaar mogen doen. In onze 
kerkelijke gemeente bezoek ik al 30 
jaar ouderen en zieken samen met 
anderen. Vakantie vieren daar 
houden wij wel van. Eerst samen 
met de kinderen kamperen in een 
tent en toen steeds luxer, een 
vouwwagen en nu dus een caravan. 
Na mijn prepensioen zijn we lid 
geworden van de CCC naar 
aanleiding van het interview met 
Janny en Kees den Hartogh in het 
Reformatorisch Dagblad. We 
hebben 2 buitenlandse reizen en 
een rondje Nederland mee mogen 
maken waar we van genoten 
hebben, zeker ook door de sfeer die 
in de groep heerst door dat we 
allemaal het Christelijke geloof 
belijden. We hopen dat er nog veel 
mogen volgen.  

Hartelijke groet,  Alie van Helden 
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Even voorstellen, 

Een poosje geleden heeft het 

bestuur mij gevraagd of ik me 

beschikbaar zou willen stellen om de 

huidige penningmeester op te 

volgen, die binnenkort zijn reguliere 

termijn er op heeft zitten. 

Hierbij  wil ik me kort even 

voorstellen: 

Mijn naam is Jan Janse, geboren in 
1954. Samen met Mineke, mijn 
vrouw zijn we vanaf 2007 lid van de 
CCC. We waren in die tijd een van 
de jongste leden. Naast deelnemers 
aan de CCC- activiteiten, zijn  we de 
afgelopen jaren actief geweest bij 
het organiseren  van  diverse 
kampen en het coördineren  van 
diverse buitenlandse reizen.  
We zijn beiden opgegroeid in 

Zeeland; we hebben 4 getrouwde 

dochters die overal in den lande 

wonen. Na ons trouwen hebben we 

Zeeland verlaten en een lange tijd in 

Waddinxveen gewoond. Sinds 2013 

wonen we weer in ons geboortedorp 

Arnemuiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn werkzaam leven heb ik 

doorgebracht als officier bij de 

Koninklijke Luchtmacht, waar ik zeer 

uiteenlopende functies  heb vervuld 

in binnen- en buitenland.  

Verder ben ik nog steeds kerkelijk 

actief, in het verleden in 

Waddinxveen en nu in Arnemuiden. 

In beide plaatsen ambtsdrager 

geweest en nog steeds in besturen 

van  kerkelijke verenigingen,  

hulpkoster enz. Daarnaast zijn we 

beiden  actief als vrijwilliger in het 

Museum van Arnemuiden.  

Ik ben geen boekhouder geweest, 

maar heb me wel intensief bezig 

gehouden bij defensie met de 

invoering van de automatisering  bij 

o.a. de financiële processen en wat 

daarmee samenhangt.  

Door  gebruik te maken van het  

gezond verstand  en het feit dat ik 

een zeeuws meisje heb getrouwd     

(dus geen cent tevee)  gaan we 

proberen de taak  uit te voeren als 

de vereniging dat wil. 

Groetjes  Jan Janse  
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Het is inmiddels 2 jaar geleden dat 
we een dag hebben georganiseerd 
voor onze donateurs en ‘oudere’ 
leden. 
Zoals het nu lijkt kunnen we weer 
zo’n dag gaan organiseren. Ik heb 
de dag kunnen plannen op 
woensdag 22 juni.  
Dit jaar is er een vast kamp op 
camping De Vijverhof in Ommeren 
en we mogen daar van de 
accommodatie gebruik maken. Ook 
kunnen we dan misschien meerdere 
deelnemers aan dit kamp 
ontmoeten. 
Deze locatie is rolstoeltoegankelijk. 
Het programma zal er zo uitzien:  
10.30 uur aankomst en ontvangst 
met koffie/thee en gebak 
Dan heerlijk elkaar ontmoeten en 
bijpraten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om ongeveer 12.15 uur een lunch. 
Na de lunch kunnen we eventueel 
iets horen en zien over de Betuwe. 
15.00 uur thee/koffie/drankje dan 
weer naar huis. 
 
De kosten voor deze dag zijn slechts 
€ 10,00 p.p. 
Het bestuur neemt de lunch voor zijn 
rekening. 
Ik stel voor dat degenen die deze 
dag hopen te komen dit aan mij  
doorgeven voor eind mei. Ik geef 
dan daarna wel het 
bankrekeningnummer door. 
Wat zal het fantastisch zijn elkaar 
weer te kunnen zien en spreken! Ik 
reken dan ook op heel veel 
deelnemers!  
 

DONATEURSDAG EN 

ONTMOETING ‘OUDERE' LEDEN 

Door Marty Alkema -  Vrieswijk 
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Bijbelvereniging Barneveld 
(voorheen de Nederlandse Gideons) 
 
 
ingestuurd door: Andries Jansen, Voorthuizen. 
 
 
Tijdens het Rondje NL van groep 1 is er met de zangdiensten een collecte 
gehouden. Een ervan is bestemd voor de Bijbelvereniging in Barneveld. 
 
Hier een reactie van de vereniging. 
 
Via de heer Andries Jansen te Voorthuizen werden we verrast met een 
prachtige collecteopbrengst van  € 200,00. We zijn de Christelijke Caravan 
Club geweldig dankbaar voor deze mooie gift. Mede door dit mooie bedrag 
kunnen we doorgaan met onze missie: kosteloze Bijbelverspreidingen in 
Nederland. Per jaar mogen we ruim 100.000 Bijbeluitgaven verspreiden in 
meer dan 70 talen. Niet alleen worden de meest uiteenlopende 
overnachtingslocaties (waaronder gevangenissen) van gratis Bijbels 
voorzien, ook asielaanvragers, vluchtelingen en zinzoekers krijgen op hun 
verzoek een Bijbel uitgereikt. Terwijl zieke, eenzame, moedeloze en 
rouwende mensen veel steun ondervinden door het lezen van onze 
bemoedigingsboekjes. Zo mag het Evangelie op vele manieren worden 
gedeeld en het is velen tot rijke zegen! Prachtig dat de CCC hierin een 
schakel mag zijn. Nogmaals onze welgemeende dank!  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Link naar Camping Boerenerf te 
Woudenberg 
https://www.campingboerenerf.nl/ 

 

https://www.campingboerenerf.nl/
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Denk aan onze adverteerders als u kampeert of koopt. 

Het is fijn dat zij onze club met een advertentie steunen. 
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Het is begin februari 2022, als ik dit 
schrijf, midden in de winter, nou, 
winter kan het eigenlijk niet 
genoemd worden, maar wie weet, 
komt er nog wat van. 
Twee jaar geleden hoorden wij voor 
het eerst iets over corona, een 
mooie naam voor een virus met 
zulke nare en verstrekkende 
gevolgen. Dit virus, hoe klein ook, 
zag kans om de CCC, en de rest van 
de wereld, goed dwars te zitten. Dat 
zoiets kleins zulke grote gevolgen 
zou hebben hadden we nooit 
verwacht. 
 
We zijn nu twee jaar verder en we 
pakken de draad weer op als CCC, 
en......... onze CCC-draad is: samen 
op pad gaan met de caravan of 
camper in Nederland of de rest van 
Europa. 
Gelukkig waren er het afgelopen jaar 
creatieve coördinatoren, die er voor 
zorgden dat heel wat CCC-ers met 
de caravan of camper op pad 
konden in Nederland en in dat stukje 
Nederland dat bijna buitenland is, 
Limburg. 
Als Commissie Reizen danken wij 
hen voor hun creatieve inzet. 
 
Wij hopen en verwachten dat we dit 
jaar weer als CCC-ers op pad 
kunnen, in binnen- en in buitenland. 
Heel wat coördinatoren hebben 
mooie plannen gemaakt voor 2022 
 

Drie reizen naar het buitenland en 
twee in Nederland. 
Jullie hebben het allemaal kunnen 
lezen in onze Reisspecial. Velen van 
jullie hebben zich hiervoor al 
opgegeven. 
Tijdens het Voorjaarskamp 2022 in 
Appelscha hopen wij als Commissie 
Reizen met de coördinatoren een 
aangepaste presentatie te geven op 
zaterdagmiddag na de 
Voorjaarsvergadering. We beginnen 
om 14.30 uur. 
Van harte welkom allen die in 2022 
met de CCC op pad willen gaan en 
allen die geïnteresseerd zijn in ons 
reisprogramma en plannen hebben 
voor het programma voor 2023. Voor 
de reizen van 2022 zijn er nog 
enkele plaatsen vrij. Interesse? 
Bel onze onvolprezen secretaris van 
de Commissie Reizen,  
Annie Eppinga. 
 
Wij verwachten dat het 
Voorjaarskamp 2022 in Appelscha 
door kan gaan en we hopen op 
mooie reizen met elkaar in 2022, 
en.......  samen in de Naam van 
Jezus!!! 
 
Met hartelijke groeten, 
namens de Commissie Reizen.   
 
Henk van den Hoorn 
 
 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 
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Even voorstellen: Ik ben Rie. Mijn 
achternaam is Vietje. Geboren en 
getogen in Twente. Sinds najaar 
2018 ben ik lid van de CCC. Ik 
peinsde over wat te doen met mijn 
pensioen dat eraan stond te komen, 
soms me aankijkend als een zwart 
gat.  Dat zwarte gat mocht wel wat 
kleur krijgen vond ik. Dus leek het 
me een goed idee een caravan te 
kopen. Wel wat gewaagd misschien 
maar wie niet waagt wie niet wint. 
Via de ANWB leerde ik de in’s en 
out’s van reizen met een caravan. 
Het reizen beviel maar ik zocht ook 
een sfeer waarin ik me thuis voelde. 
En zo struinde ik het internet af op 
zoek naar caravanclubs. Om kort te 
gaan, ik kwam uit bij de CCC, nam 
deel aan het najaarskamp en was 
verkocht. Wat was dat dan?? 
Misschien omdat ik er gewoon me 
zelf mocht zijn. Omdat het gewoon 
gezellig was. Genoeg privacy om 
alleen te zijn zoals ik dat gewend 
ben en genoeg mogelijkheden om 
dingen samen te doen die je niet zo 
gauw alleen doet. En daarbij je thuis 
voelen in de christelijke sfeer.  
En zo was het afbouwen van mijn 
werkzame leven ook een uitkijken 
naar nieuwe tijden.  
In mijn leven heb ik een aantal 
andere dingen gewaagd. Ik hield van 
avontuur, zolang de veiligheid 
redelijk gegarandeerd was. Ik 
groeide op in een christelijk gezin en 
had een redelijk onbezorgde jeugd.  

 
 
 
 
Onder de oppervlakte waren er wel 
wat problemen in ons gezin. Het 
heeft mijn leven gevormd en ik wilde 
mede hierdoor graag andere 
mensen helpen. Ik was gefascineerd 
door de zending. Er moest toch een 
uitweg zijn uit de misstanden in deze 
wereld? Als iedereen zou weten dat 
God van hen hield dan zou dat toch 
mensen moeten kunnen optrekken 
uit hun armoede verslavingen, 
verdriet en boosheid en angst? Ik 
ging me voorbereiden om 
uitgezonden te worden. De eisen 
van organisaties zijn aardig pittig. 
Engels vloeiend spreken, een 
beroep hebben, “geroepen zijn” en 
een bijbelschool. Minimaal! Ik vertrok 
naar Engeland om mijn diploma 
verpleegkunde te laten registreren 
en er een tijdje te werken om de taal 
beter te beheersen. Daarna vertrok 
ik naar België om de bijbelschool te 
volgen. Was daar lid van een 
internationale kerk. Een mooie 
leerzame tijd waar Aziaten, 
Afrikanen, Europeanen en 
Amerikanen, samen Gods lof 
zongen en zijn wil en leiding zochten 
terwijl we allemaal op doorreis 
waren. 
Daarna vertrok ik naar Mali West 
Afrika. Ook onvergetelijke jaren waar 
ik veel van de Afrikaanse gelovigen 
mocht leren maar af en toe ook 
moeilijke omstandigheden tegen 
kwam omdat de cultuur je voor niet 
voorziene dilemma’s plaatst.  

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR….. 
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Tijdens mijn verlof besloot ik niet 
terug te keren omdat het project 
daar ten einde liep.  
De rest van mijn jaren woonde ik in 
Hengelo, werkte ik als 
verpleegkundige in ziekenhuizen en 
later als docent verpleegkunde op 
het ROC. De laatste jaren als ZZP-
er, 24- uurs verpleegkundige bij 
mensen aan huis. Hoe bijzonder is 
het als je de laatste weken, dagen 
iemand mag verzorgen tot zijn 
levenseinde? Dat waren veel 
kostbare onvergetelijke momenten. 
Maar toen strooide Corona roet in 
het eten. Ik hoorde nu immers zelf 
tot de risicogroep dus stopte ik met 
werken vanwege gebrek aan 
beschermingsmiddelen. Solliciteerde 
bij de GGD waar ik Corona tester en 
daarna in het Corona vaccinatie 
team meewerkte. Ook weer een hele 
bijzondere tijd. Deze zomer werden 

we allemaal van onze job ontheven 
en nu ga ik dan echt met pensioen. 
Ik ben even verzadigd van alle 
“moeten” om in levensonderhoud te 
voorzien. Prijs me gelukkig dat ik in 
Nederland woon. Vaak maakte ik me 
zorgen voor later maar altijd was 
daar Gods hand die me weer leidde, 
die nieuwe wegen wees, die me gaf 
wat ik nodig had tot op de dag van 
vandaag. Het zwarte gat? Er begint 
kleur in te komen! Er liggen nog 
quiltprojecten te wachten. En er zijn 
nog veel routes die ik wil wandelen. 
En voor- en najaarskampen, dat 
alleen al is steeds weer een plezier 
om naar uit te kijken.  Tot het 
voorjaar dan maar, in Appelscha 
D.V. 
 
Ik geef de pen door aan Sjaan en 
Jan van der Maas.  
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Ingestuurd door Tiny Schop

 
De koelbox, 
 
Heeft u nog een koelbox? Daar kan 
je op verschillende manieren veel 
plezier van hebben op vakantie. 
 
Ten eerste:  
Bij vertrek naar de camping 

gebraden vlees of soep of iets 

anders uit de diepvries in de koelbox 

doen. Daardoor blijft de rest wat uit 

de koelkast mee gaat onderweg 

heerlijk koud.  

 
Ten tweede: 
Op de camping 
wordt de koelbox  
een wasbox. 
Een lekker sopje 
maken en in de 
koelbox doen samen met de was en 
een paar uur laten staan.  
Doordat het sopje heel lang heet 

blijft, wordt de was zonder 

schrobben schoon. Dit is vooral een 

prima methode voor ondergoed, 

theedoeken en vaatdoeken enz. 

ALLERHANDE 

Een rubriek met van alles en nog wat 

 

 



24 
 

Een oma en een buschauffeur. 

Ingestuurd door Wichert Drost 

Oma had -  toen haar kleindochter 
nog klein was -  veel opgepast. Zij 
was een heel lieve aanhankelijke 
peuter geweest. Als oma haar uit de 
kleuterschool ophaalde dan riep zij, 
als ze  oma zag, enthousiast: 
oma…, oma… en hief haar kleine 
handjes spontaan omhoog. 
Maar haar kleine meisje was groot 
geworden, tijdens de lagere school 
kwam zij tussen de middag eten en 
na schooltijd was het altijd gezellig. 
Oma ging dan gezellig knutselen en 
allerlei werkjes met haar maken. 
Tijdens haar periode van het 
voorgezette onderwijs, werd het 
contact wat minder maar de 
bezoekjes waren altijd fijn en 
gezellig. 
Totdat haar kleindochter ging 
studeren in Utrecht. Zij had met 
moeite een kamer kunnen vinden en 
had deze naar haar eigen smaak 
gezellig ingericht. De vraag van haar 
aan oma kon niet uitblijven: Oma, 
komt u een keer op visite bij mij, dan 
kunt u meteen zien waar ik woon en 
mijn kamer zien? 
Bij oma waren de jaren gaan tellen, 
ze kon niet zo goed meer lopen en 
traplopen ging al bijna niet meer. 
Maar oma zag de fonkelende oogjes 
van haar kleindochter en kon 
eigenlijk niet weigeren en haar 
kleinkind teleurstellen. Ik zal 
proberen te komen antwoordde oma 
en ze spraken tijd en datum af.  
Toen het zover was zag oma er toch 
wel behoorlijk tegen op, zou ze het  
 
 

 
 
 
wel aankunnen, als het toch niet zou 
lukken, wat dan?? 
Het lopen ging moeilijk maar oma 
bereikte toch de bushalte, nu nog 
zien om in de bus te komen. De bus 
stopte bij de bushalte, oma liet eerst 
de ander passagiers voor gaan. 
Ondertussen hing zij haar tasje om 
haar nek. En toen iedereen de bus 
was ingegaan zette zij haar voet op 
de eerste trede en pakte zij met haar 
beide handen de beugel vast en 
hees zich met heel veel moeite 
omhoog. De buschauffeur die dat 
van uit zijn hoge stoel aanzag, 
schudde minderwaardig zijn hoofd 
en zei: nou.. nou.. nou.. moedertje, u 
heeft uw beste tijd wel gehad! 
Oma keek met twinkelende oogjes 
de buschauffeur aan en zei: meneer 
de chauffeur: mijn beste tijd komt 
nog!! 
Of de buschauffeur begreep wat 
oma bedoelde, laten we maar in het 
midden. Toen oma bij haar 
kleindochter arriveerde werd het een 
hele mooie ontmoeting. 
 
Zien jullie en ik ook uit naar de tijd 
die ons wordt beloofd?? 
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die 
dag 

Als God Zijn volk met heerlijkheid zal 
kronen 

En in het nieuw Jeruzalem doet 
wonen 

Wat zal de wereld mooi zijn op die 
dag. 
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De bomen staan nog naakt, 
hun winterdaagse ellende 

verarmd, ijl en onaangedaan 
gelijk een schooiersbende 

(Guido Gezelle) 
 

🌸 Maar straks... dan wordt het lente 
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Preiprol van Tante Bets 
 
Tante Bets is al jaren geleden 
overleden; ik was nog jong toen ze 
het aardse met het eeuwige 
verruilde. 
Ze was geen gemakkelijke vrouw, 
maar kon wel lekker koken! Haar 
pannenkoeken op woensdagmiddag 
ben ik nooit vergeten, maar haar 
preiprol was fenomenaal! 
In dat opzicht is ze nog 
springlevend. 
Volgens mij speciaal bedacht voor 
whippies, maar waarschijnlijk 
ingegeven door de Zeeuwse keuken 
waar weinig tijd was. 
Het Boerenland hè? Tante Bets was 
huishoudster op een boerderij en 
moest waarschijnlijk 'hurry-up' 
zorgen dat er iets lekkers op tafel 
kwam. 
Zo had ze preiprol. Supersimpel, 
goedkoop en helemaal lekker. 
Het recept heb ik zo'n 40 jaar in huis, 
ik heb het vaak gemaakt en het 
wordt steeds lekkerder! 
 
Even achterover zitten en een kilo-
tje (kruimige) aardappels schillen. 
Die laat je zachtjes gaar koken en 
giet je af. Het afgietvocht gaat in een 
tweede pannetje. 
Je snijdt of knipt een stuk of 4-5 
preitjes in ringen en kookt die in het 
vocht van de aardappels tot ze een 
beetje glazig zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meng ze dan met de aardappels, die 
inmiddels lekker zacht zijn 
geworden. 
Nu komt de ellende: We gaan 
stampen! 
Maar, dat moment kun je nog even 
uitstellen.... 
 
Voeg aan het mengsel ca. 50 gram 
(room)boter toe, een scheutje azijn 
en wat (volle) melk, een snuf zout & 
peper en een dessertlepel suiker. 
Intussen heb je per persoon een ei 
of anderhalf halfhard gekookt (in 5 
minuten) en even door de eiersnijder 
gehaald. 
Die gaan erbij. 
 
En dan: stampen! 
Je zult zien dat dit reuze meevalt 
omdat alles al heel zacht is. 
 
Het wordt een mooie, smeuïge 
samenstelling die je aan tafel 
eventueel kan versieren met een 
sneetje roggebrood. 
 
Tot zover eten we vegetarisch. 
 
Wil je dat anders, bak dan 1½ ons 
ontbijtspek uit. Daar kun je plakjes 
voor nemen of voorgesneden 
blokjes. 
En verdeel dat over de borden. Alsof 
er een Engeltje.....  
 

 

MIJN RECEPT 

Door Geri van der Weijde 
 

 

Door Geri van der Weijde 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/L.%20van%20der%20Weijde/My%20Documents/Geri/recepten/stampotten/presentatie/preiprol.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/L.%20van%20der%20Weijde/My%20Documents/Geri/recepten/stampotten/presentatie/DSC705.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/L.%20van%20der%20Weijde/My%20Documents/Geri/recepten/stampotten/presentatie/preiprol.html
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