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REDACTIONEEL 
Volop lente, dicht bij de zomer maar 
ook dichterbij kampen en reizen 
2022. Fijn dat er weer veel mogelijk 
is. Wij willen u via deze Wegwijzer 
na laten genieten van het 
voorjaarskamp in Appelscha, maar 
ook vooruit laten kijken naar de 
reizen. Bij deze Wegwijzer vindt u 
ook alweer de gids voor het 
najaarskamp in Zelhem. Een 
prachtige omgeving. Dat wordt 
genieten. De redactie hoopt dat u 
ook gaat genieten van alweer het 
tweede nummer van de Wegwijzer 
dit jaar. Er zijn nog wat beperkingen, 
maar zeker niet bij het lezen en 
herlezen van deze Wegwijzer. Van 
alles wat u samen beleeft rekenen 
wij op kopij met foto’s  voor de 
Wegwijzer. Veel leesgenoegen en    
wij iedereen wensen fijne reizen. 
  
LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2022-3 
uiterlijk 1 augustus 2022 naar: 

Leen en Geri van der Weijde 
Vierwoudstedenmeer 154 
3346 JP Woerden 
Email: 
gerivanderweijde@gmail.com 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Alie van Helden 
Schoolstraat 26 
3332 BM Zwijndrecht 
Email: 
alievanheldenvt@gmail.com 

2022 
   2 
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“Pinksteren: “wind en vuur!” 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzette. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven. 
Handelingen 2: 1 t/m 4 
 
Na zijn lijden en dood heeft Jezus 
de discipelen herhaaldelijk bewezen 
dat Hij leefde. Die tijd tussen Pasen 
en Pinksteren is er een van 
onderwijs, belofte, verwachting en 
opdracht. De leerlingen van Jezus 
krijgen inzicht in de betekenis van 
alles wat in de Schriften over Jezus 
staat geschreven. Daardoor kunnen 
ze begrijpen wie Hij is en wat Hij 
heeft gedaan. Ook zien ze nu hoe 
de missie van Jezus zich niet 
beperkt tot de Joden, maar reikt 
naar alle volken over heel de wereld. 
De boodschap van verzoening moet 
worden verkondigd, te beginnen in 
Jeruzalem. Dat is de concrete 
opdracht die de discipelen krijgen, 
maar ze kunnen nog niet direct aan 
de opdracht beginnen. Ze moeten 
eerst met kracht uit de hemel 
worden bekleed, zoals Lucas 
schrijft. Die kracht uit de hemel is de 
Heilige Geest, die op het 
Pinksterfeest openbaar wordt. Dan 
begrijpen ze ineens wat er gebeurd 
is op Goede Vrijdag en Pasen. Het 
grootste deel van de Nederlandse 
bevolking weet niet meer wat het 

Pinksterfeest is. Het Pinksterfeest is 
lastig. Het verhaal van geluid en 
wind in het huis waar de discipelen 
waren, de vurige tongen boven hun 
hoofden en het talenwonder klinkt 
vreemd in hun oren. Ook wij kunnen 
ons niet voorstellen wat dat is 
geweest. Het geluid van een hevige 
windvlaag en als de mensen niet 
begrijpen wat er gebeurt, weer 
opkijken, zien ze zoiets als vuur. 
Jezus had gezegd: “ jullie zullen 
kracht ontvangen als de Heilige 
Geest komt. Kracht om mijn 
getuigen te zijn tot aan het eind van 
de aarde”. Hier zien we twee 
krachten uit de natuur: wind en vuur. 
Stilstaande storm, vuur dat niet 
verteert. Hier zijn ze in een nieuwe 
hoedanigheid als kenmerken van de 
Geest van God. Een lopend vuur, 
onderweg naar een nieuwe wereld. 
De wind duwt je voort, het vuur 
baant de weg. Wat kwamen er op 
die eerste Pinksterdag in Jeruzalem 
velen tot geloof door de kracht van 
de Geest. Zo mogen en moeten ook 
wij als getuigen dagelijks bezig zijn, 
gedreven door die vurige Geest. 

  MEDITATIE 
 
Door Marty Alkema 
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Een moeilijke opdracht soms. Het is 
niet altijd zo eenvoudig om uit te 
komen voor je geloof, om te laten 
merken en te zeggen dat jij kracht 
ontvangt van onze getrouwe Heer 
en Heiland om te leven en bezig te 
zijn zoals Hij dat van ons mag 
verwachten. Toch mogen we erop 
vertrouwen dat de Heer ook ons wil 
inschakelen om een levende getuige 
van Hem te zijn. Straks gaan weer 
velen een groepsreis maken met de 
CCC. Wat is het dan toch goed, om 
samen, soms zomaar in de open 
lucht, een kerkdienst te houden, 
samen te zingen en zo de Heer te 
loven en te prijzen. Misschien zijn er 
op de camping wel mensen die 
nieuwsgierig worden en je 

aanspreken. Laat dan weten dat we 
lid zijn van een Christelijke Caravan 
Club. Ook tijdens die reizen kan het 
zo fijn zijn om met medereizigers, 
mede christenen, te spreken over 
zaken die je bezighouden en hoe jij 
daar als christen mee omgaat. Zo 
kunnen we niet alleen elkaar tot 
steun zijn, maar zo mogen we ook 
getuigen zijn van Hem, Jezus, die 
alles voor ons heeft volbracht. 
 
Maak ons tot een stralend licht voor 
de volken, 
een stralend licht voor de mensen 
om ons heen, 
tot de wereld ziet wie haar het leven 
geeft 
Laat het schijnen door ons heen! 
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Link naar Camping Boerenerf te Woudenberg 
https://www.campingboerenerf.nl/ 

https://www.campingboerenerf.nl/
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We hebben na lange tijd weer een 
clubkamp achter de rug. Mooie 
avondprogramma's, veel gefietst en 
een geslaagd 
Koningsdagprogramma. Minder was 
het koude weer, fietsen met 
handschoenen aan en das om, maar 
het bleef gelukkig droog. Het 
gevangenismuseum in Veenhuizen 
gaf ons een beeld hoe er vroeger 
met de gevangenen werd 
omgegaan. Nee, vroeger was niet 
alles beter. 
We hadden op zaterdag 30 april de 
Algemene Ledenvergadering. De 
voorlaatste vergadering was op 13 
september 2019 in Klijndijk. In deze 
periode zijn ons 26 leden en 
donateurs ontvallen. We mochten op 
de vergadering ook 15 nieuwe leden 
en enkele gasten begroeten 
waarvan inmiddels al 2 echtparen 
zich ook als lid hebben aangemeld. 
Jammer en pijnlijk was het dat Leen 
en Geri van der Weijde en een gast 
moesten vertrekken wegens corona.  
Henk en Marry Gebben en Imme 
Kadijk zijn dit jaar 25 jaar lid van 
onze club. Zij ontvingen uit handen 
van Marty Alkema het CCC-
aandenken. Imme en Henk vertelden 
nog wat over hoe het vroeger 
toeging bij de CCC.  
Amateuristisch maar genoeglijk, 
minder zakelijk, leuk om te horen. 
Alie van Helden en Jan Janse 
werden gekozen als bestuurslid in 
de plaats van Marty Alkema resp. 

 
 
 
 
 
 
Arie Burggraaf die hun maximale  
drie termijnen als bestuurslid hadden 
volgemaakt. Arie zelfs nog een jaar 
langer. Marty kreeg een prachtige 
glazen karaf als dank voor het 
onderhouden van de contacten die 
zij met de leden, veelal ernstig zieke 
leden, onderhield en hoe zij een 
luisterend oor had en hen 
bemoedigde. Arie kreeg, als blijk van 
waardering voor de nauwkeurige en 
professionele wijze waarop hij onze 
centen beheerde en daar uitleg over 
gaf, een waterfontein en een 
sinaasappelboom voor de tuin. Arie 
laat een financieel gezonde CCC 
achter aan zijn opvolger. 
 
Er zijn bij de mededelingen diverse 
vragen uit de vorige vergadering 
beantwoord. Deze vragen en 
antwoorden kunt u terugvinden in de 
notulen van de vergadering. Het zou 
te veel ruimte in de Wegwijzer eisen 
om deze allemaal op te nemen, 
maar een enkele wil ik kort 
aanstippen.  
Het voorstel om het verplicht en 
volgens schema rijden in koppels los 
te laten, wijzen we af. Het hoort bij 
de CCC als christelijke organisatie 
om zich moreel verantwoordelijk 
voor elkaar te weten en daarnaar te 
handelen. Het met elkaar rijden om 
elkaar te kunnen helpen hoort 
hierbij. 
Het voorstel tot meer en uitgebreider 
vastleggen van gegevens door de 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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reiscoördinatoren lijkt ons niet nodig. 
Er worden voldoende gegevens 
vastgelegd in het 
deelnemersformulier. Dit formulier 
staat op de website en kan na 
invulling op de computer direct naar 
de coördinator worden gemaild. 
Medische gegevens worden in een 
gesloten enveloppe bij de 
coördinator in bewaring gegeven. 
Een tegemoetkoming aan de 
coördinatoren is op dit ogenblik 
onderwerp van bespreking tussen 
het bestuur en de commissie reizen. 
Tijdens de vergadering zijn ook een 
aantal mondelinge vragen gesteld 
waarvan ik er enkele noem die van 
meer algemeen belang zijn. De 
andere zullen worden vermeld in de 
notulen.  
De vraag werd gesteld of niet bij elke 
fietstocht kan worden aangegeven of 
deze geschikt is voor fietsen zonder 
ondersteuning. Het bestuur is van 
mening dat niet de ondersteuning 
maatgevend is omdat er snelle 
fietsers zijn zonder ondersteuning en 
langzame fietsers met 
ondersteuning. Wij adviseren de 
kampcommissies om 'snelle' 
fietsgroepen (snelheid 17 á 19 km/h) 
en 'langzame' groepen (snelheid 15 
á 16 km/h) te vormen, waarbij de 
keuze aan de deelnemers is bij 
welke groep ze zich willen 
aansluiten. Zeer langzame fietsers 
moeten zich aanpassen aan de 
groep. 
Een andere vraag had betrekking op 
ons niet adverteren in het RD. Wij 
hebben voorheen wel in het RD en 
in andere kranten en bladen 
geadverteerd, maar we zien hier 
voorlopig vanaf omdat de kosten 

hoog zijn en het resultaat vrijwel 
nihil. We zijn dit jaar begonnen met 
adverteren op Facebook omdat bij 
dezelfde kosten het bereik veel 
groter is. We zijn benieuwd naar de 
resultaten. 
Een terechte opmerking werd 
gemaakt n.a.v. het dreigende gebrek 
aan organisten op het volgend 
najaarskamp. Graag willen we hierbij 
een oproep doen aan de leden die 
kunnen orgelspelen, om zich op te 
geven bij Willem Hamoen, de 
voorzitter van de kampcommissie 
Najaarskamp 2022. 
 
Zoals bekend zullen we in 
september kamperen op de 
christelijke camping De Betteld te 
Zelhem. Er zijn voor ons een aantal 
hele mooie standplaatsen 
gereserveerd langs een grote plas 
met andere plaatsen daar dichtbij. 
De aankomst op het kamp is vanaf 
dinsdag 6 september, de opening 
van het kamp is op vrijdagavond 9 
september en het vertrek op 
zaterdag 17 september 2022. De 
aanmelding moet via internet worden 
gedaan, dat maakt het werk van de 
penningmeester een stuk 
eenvoudiger. Maakt u zich over het 
aanmelden echt geen zorgen, want 
het is uiterst eenvoudig en anders 
wil een handige (klein-)zoon of 
(klein-)dochter dat best voor u doen. 
Echt een fluitje van een cent. 
 
Tenslotte wens ik iedereen een 
goede zomertijd en fijne reizen met 
of zonder de CCC. Ga met God en 
Hij zal bij je zijn. 
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Op zaterdag 23 april zijn bijna alle 

145 leden en 10 gastleden 

gearriveerd op camping De 

Roggeberg. In de avond start de 

officiële opening van het 

voorjaarskamp. De voorzitter, Tineke 

Paulus, heet ons allen hartelijk 

welkom. Na twee en een half jaar 

kunnen wij weer een kampweek 

houden. We zongen met elkaar 

staande: “Grote God U loven wij”, 

met Sjany achter het orgel. De 

parkmanager presenteerde ons het 

70-jarig bestaan van de RCN en 

wenste ons een aangenaam verblijf. 

Alle equipes kregen een compleet 

pannenkoekenpakket. 

Marty vertelde ons over Lief en Leed 

in onze club. Zij noemde de namen 

van de leden en donateurs welke 

met ziekte en verdriet te kampen 

hebben. Jan de Wit, voorzitter van 

de kampcommissie heette ons 

hartelijk welkom. Op ludieke wijze 

werden de leden van de commissie 

ons voorgesteld. Het was weer een 

echte CCC-avond. 

Door de camping werd op 
zondagmorgen een dienst belegd, 
hierin ging voor Mevr. Conny de 
Peuter. De zang werd begeleid door 
Joke op het orgel. Na de dienst was 
koffie met koek. 

 

 

 

 

 
Hierna ging ieder naar zijn of haar 
veldje om nog  
lekker in de zon te zitten en met 
elkaar iets te drinken en te eten 
(snoepen).  In de avond 19.30 uur 
was er de gebruikelijke zangdienst 
met meditatie welke door Fedde, 
Henk en Rita werd verzorg met Joke 
op het orgel, het was een fijne 
avond.  

Maandag de eerste fietstocht voor 

ongeveer de helft van de 

aanwezigen naar Diever. 

Daar stond de koffie met appeltaart 

klaar. Het was best koud op de fiets, 

de zon liet ons wat in de steek. Door 

naar onze overvloedige lunch. We 

fietsen deze dag ongeveer 48 km 

door het prachtige Fries-Drentse 

landschap. In Appelscha vielen 

regen en hagelbuien maar daar 

hebben de fietsers bijna niets van 

mee gekregen. Einde van de middag 

was er kennismaking van het 

KAMPVERSLAG 
Voorjaarskamp 2022  op camping de Roggeberg te Appelscha 

Van 23 april tot 2 mei 

Een  impressie door Henk Krabbe 
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bestuur met de nieuwe leden, in de 

avond vergaderden de coördinatoren 

met bestuur en belangstellenden. 

Ook de volgende dag is het koud, 

maar wel droog. In de middag kwam 

de zon er weer een beetje bij en 

fietsten we naar de kaasfabriek te 

Veenhuizen. Hier kregen we uitleg 

van een vlotte boerendochter hoe de 

kaasfabriek is ontstaan en nog 

steeds werkt. Hierna volgde de 

rondleiding met uitleg. 

Het werd tijd om te gaan proeven 

van de diverse kazen die er worden 

gemaakt. We hebben totaal acht 

verschillende kazen geproefd, ieder 

zijn smaak maar ik vind ze geweldig 

lekker. Ook dit was weer een mooie 

fietstocht. In de avond kregen we 

een presentatie van twee 

medewerkers van de St. Tot Heil des 

Volks in de grote zaal van de 

camping. Hier werd op zeer 

bewogen wijze het verhaal verteld 

van mensen die aan de rand van 

onze samenleving zijn komen staan. 

Zowel volwassen mensen maar ook 

kinderen. Tot slot een mooie collecte  

voor deze stichting. 

Woensdag 27 april, hiep, hiep hoera, 
de koning is jarig, aubade over de 

camping en de vlag hijsen op 
militaire wijze door oud militair Arie. 
We zongen twee coupletten van het 
Wilhelmus en zo gingen we in 
optocht naar de grote zaal waar we 
werden getrakteerd op koffie met 
oranje tompouce. Tegen 11:00 uur 
kon men op een groot scherm de 
gebeurtenissen volgen in Maastricht 
waar de koning met zijn familie 
arriveerden. In de middag was er op 
het veld bij de witte tent een 
opstelling gemaakt van 
oudhollandse spelen. Er werd flink 
gestreden om de punten. Ook waren 
er broodjes knakworst en bockworst. 
Fedde prees deze als 
marktkoopman aan en vertelde wat 
het verschil is tussen knak- en 
bockworst. Ook deze dag was fris 
maar wel droog. In de avond hebben 
we bingo gespeeld wat ook heel leuk 
was. 
Donderdag een herhaling van 

maandag. Opnieuw gingen twee 

groepen op de pedalen met ook 

vandaag weer een frisse/koude 

wind. In de avond verzorgde Fedde 
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een Bijbelquiz, met pittige vragen. 

De quiz was vanuit de allernieuwste 

Bijbelvertaling opgezet door het 

NBG, dat waren velen van ons niet 

gewend. Leen en Teunie waren de 

winnaars van deze avond. 

Vrijdag ook weer twee groepen op 
de fiets naar Veenhuizen waar het 
gevangenismuseum werd bezocht. 
Een herhaling van eerder deze 
week. We kregen hier een 
rondleiding met veel uitleg over hoe 
het er vroeger aan toe ging, daar 
werd je niet vrolijk van. In 
Veenhuizen werd in 1818 de 
Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht door generaal-majoor 
Johannes van den Bosch. Hij kocht 
woeste grond en liet deze ontginnen 
en bewerken. Zijn idee was om arme 
mensen hier een nieuw leven te 
laten beginnen. Een heel interessant 
stukje geschiedenis waar velen van 
ons niets van wisten. In de avond 
was er een muzikaal optreden van 
Ronald  en Harold op orgel en piano, 
met ook veel samenzang. 
Zaterdag 30 april, 9:30 uur begint de 

ledenvergadering. De voorzitter 

opent de vergadering met het lezen 

van een gedeelte uit Markus de 

verzen 13 : 31-37, en een stukje uit 

een dagboek van A.F. Troost: “Hier 

is Mijn Hand”, waarna zij voorgaat in 

gebed. Marty bracht de namen van 

de leden en donateurs in herinnering 

die in die tweeënhalf jaar overleden 

zijn. Zij noemde ons 26 namen. Wij 

waren stil, herdachten en waren in 

gedachten bij hen die alleen verder 

moeten. Hierna zongen we, “U zij de 

glorie op gestane Heer, U zij de 

victorie”. Hierna werden de 31 

nieuwe leden, voor zover aanwezig, 

voorgesteld. Zij gingen staan zodat 

we een gezicht hadden bij de naam 

die genoemd werd.  

Wisseling bestuur, Arie Burggraaf 

penningmeester en Marty Alkema 

als bestuurslid met de taak lief en 

leed waren aftredend en niet 

herkiesbaar. 

In de plaats van Arie is Jan Janse 

gekozen als penningmeester en in 

de plaats van Marty is Alie van 

Helden gekozen, zij zal Lief en Leed 

gaan verzorgen. De scheidende en 

gekozen leden werden toe 

gesproken en cadeaus werden 

overhandigd. De commissie van het 

najaarskamp stelde zich voor waar 

Willem en Berny Hamoen de 

kartrekkers van zijn. Een lange zit 

deze vergadering, er was veel te 

bespreken. Om 17.30 uur liep de 

grote zaal geleidelijk weer vol voor 

het buffet wat door de 

campingmedewerkers voor ons was 

bereid, het was geweldig! Het werd 

een gezellige avond, na het buffet 
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gingen enkele leden richting huis 

i.v.m. afspraken op maandag. 

Zondag 1 mei, de laatste volle dag 
op de camping scheen de zon ons 
weer tegemoet dat deed weldadig 
aan. Ook vanmorgen was er weer 
een dienst door de camping belegt, 
hier ging voor Ds. mevr. Tia Braam. 
Na de dienst was er weer koffie met 
cake. Ook vandaag konden we weer 
op het veld met elkaar samen zitten 
onder het genot van. Om 19.30 uur  
zaten we weer in de grote zaal waar 

Jan en Aartje de zangavond leidden 
en Sjany de zang begeleidde. We 
luisterden naar de roep van Mozes 
bij de brandende doornstruik, ook dit 
was weer een mooie avond. Het 
eind van deze avond namen we 
afscheid van de commissie en van 
elkaar en wensten elkaar een goede 
thuisreis toe  en tot ziens bij 
gezondheid op de a.s. reis of het 
volgende kamp. Maandagmorgen 2 
Mei, maakt ieder zich gereed voor 
vertrek bij een stralende zon.  
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Ingestuurd door Andries Jansen 

 

Het Verschil 

 
Een reisgids kwam op de weg een bijbel tegen. 

Ze zaten beiden in een week-end tas. 

De reisgids was een tikkeltje beduimeld 

de bijbel of hij pas gebonden was. 

 
Zeg, sprak de reisgids aarz ’ lend tot de bijbel 

en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt: 

jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen 

terwijl ik bijna zienderogen slijt…. 

 
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken. 

Op mijn gegevens kun je altijd aan. 

De mens zegt waar hij heen wil reizen 

Ik geef vertrek en halteplaatsen aan. 

 
Toen sprak de bijbel, en hij zuchtte even, 

Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 

‘k Wijs wel de weg, maar wat ze lastig vinden, 

 bij mij staan er geen aankomsttijden in.  

  

ALLERHANDE 
 
Een rubriek met van alles en nog wat 
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Ingestuurd door Arie Oskam 

Een prima camping in Drenthe  

Dit najaar van 2021 waren we 

samen met de familie van der Knijff 

een aantal dagen te gast bij een van 

de adverteerders in ons clubblad. 

Een kleinschalige camping op een 

boerderij. De omgeving rond de 

camping is vlak, het nationaal park 

Dwingelderveld ligt om de hoek, 

plaatsen als Wijster 

(vuilverbranding), Beilen (shoppen 

en een prima Chinees), Hoogeveen 

(shoppen) liggen op korte afstand. 

Iets verder weg Orvelte 

(museumdorp), Vledder (museum 

voor valse kunst), Westerbork 

(voormalig concentratiekamp), 

Schoonoord (openluchtmuseum 

Ellert en Brammert) en niet te 

vergeten Assen (Bartje) zijn echte 

aanraders. 

Kortom genoeg te doen 

(wandelen/fietsen). Dat bleek ook, 

want er zijn naar wij vernamen in dit 

deel van Drenthe verkenningen 

uitgevoerd om er eventueel een 

binnenlands kamp te houden. Door 

wie weten we niet, maar we denken 

dat het best goed zal komen. 

 

 

 

 

De camping zelf was prima, heel 

rustig, zelfs in het oogstseizoen.  

Ruime plaatsen op goed harde  

grond, grasland. De sanitaire 

voorzieningen waren voortreffelijk, 

centraal een zeer modern 

toiletgebouw, met betaald (SEP 

kaart) warm water (als u de kaart er 

weer uit haalt als u voldoende warm 

water heeft is het zelfs goedkoop te 

noemen). Het is een genoegen om 

er gebruik van te maken. Mocht 

alles bezet zijn dan is er een tweede 

sanitairgebouw (ietwat gedateerd 

maar ook goed te gebruiken). 

De auto konden we, nadat we ons 

hadden ingericht op een ruime 

parkeergelegenheid kwijt. Direct 

daarnaast lag een grote vis-

/zwemvijver. (visbestand naar 

verluid: karper en baars). WIFI was 

er gratis en dit was voor ons de 

eerste camping waar het ook echt 

goed werkte!!  

Een knooppuntenkaart hebben ze 

voor u bij het vakantiecentrum 

Sonnevanck dat er vlak naast ligt. 

Wij hebben er genoten, nu u nog.
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Ergens gelezen door Geri van der Weijde. 
 
 Het was een drukte van jewelste  
 in de voorraadkast. 
 Heb je het gehoord? 
 Riep de Jodenkoek verrast 
De moorkop heeft het te 
verduren 
Iemand heeft weer last van kuren 
Net als ooit de negerzoen. 
Wat zouden ze met ons gaan doen? 
De zigeunersaus riep ook nou ja 
Tegen de Vietnamese loempia 

           Wat doen we met de Vlaamse friet? 
                        Mag dat wel of mag dat niet? 
                        De Spaanse peper rood en heet 

   Riep het interesseert me niet 
   Als je dat maar weet 
   Geen enkele soort voeding 
   Snoep of koek of fruit 
   Was ooit op discriminatie 
   Of mensen kwetsen uit. 

                        Turkse pizza, Wienerschnitzel 
 Griekse yoghurt.  
 Ze voelden zich onaangepast 
 In die drukke voorraadkast 
 En er klonk achter gesloten deuren 
 Mensen moeten niet 
 zo zeuren….. 
 

     Dam 
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Wij zijn Cor en Nel Zuyderduyn en 
wonen in Voorthuizen, een plaats 
die goed vertegenwoordigd is in de 
CCC.  Cor heeft jarenlang in het 
voortgezet onderwijs gewerkt na 
theologie gestudeerd te hebben  in 
Utrecht. Ik heb de opleiding voor 
predikant gevolgd en afgerond en 
ben toen direct het onderwijs 
ingegaan. Ik kreeg ook 
preekbevoegdheid en dat betekende 
dat ik al jaren af en toe voor ga in 
kerkdiensten.  
Nel heeft de opleiding 
verpleegkunde voltooid en heeft 
aanvankelijk gewerkt in het 
ziekenhuis. Later heeft zij nog 20 
jaar in de thuiszorg gewerkt.. 
Wij zijn in 1975 getrouwd en 
gezegend met 4 kinderen. De 
oudste is een dochter en drie zonen. 
We hebben zes kleinkinderen en 
verwachten eind juli het 7e kleinkind. 
Omdat zij allemaal in de buurt 
wonen passen we regelmatig op. 
Dat vinden we heel leuk om te doen. 
We hebben allebei vrijwilligers werk 
gedaan. Cor jarenlang als ouderling 
en Nel heeft jaren in het 
schoolbestuur gezeten toen de 
kinderen naar de lagere school  
 

 
 
 
 
 
gingen en is nu actief lid van het 
bestuur van de PCOB. Ze is ook 
actief in het ouderenbezoekwerk. 
Beiden vinden het fijn om er af en 
toe (of regelmatig) met de camper er 
op uit te gaan. 

In 2017 hebben wij voor het eerst 
een reis gemaakt met de CCC naar 
Zuid-Engeland. Dat beviel prima. 

Het jaar daarop zijn wij mee gegaan 
nar Frankrijk en Zwitserland. Dat 
was een onvergetelijke reis met veel 
(letterlijk) en figuurlijke 
hoogtepunten. 
Beide reizen stonden onder leiding 
van Martin Konijn, die dit geweldig 
fijn deed. Helaas in Martin ons 
ontvallen. 
Wij vonden het erg jammer dat de 
reis naar Oostenrijk door Corona 
niet door kon gaan. 
 
In de volgende wegwijzer zullen  
Jan en Sjaan van der Maas uit 
Oosterland iets over zichzelf 
vertellen. 
 
Met een vriendelijke groet, Cor en 
Nel Zuyderduyn

 
 

 
 

JE GEZICHT KEN IK WEL  

MAAR…. 
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Witte kool salade 
Cocktailvruchtjes, klein blikje circa 250 gr of andere vruchten b.v.perziken. 
Stukje feta 
Walnoten 
Rozijnen 
Dressing van olijvonaise, azijn en olie of zonnebloemolie. 
 
Witte kool heel fijn snijden 
De dressing maken, daarna alle ingrediënten indien nodig klein snijden  en 
toevoegen aan de kool. 
Door elkaar roeren en een half uurtje laten staan. 
 
Eet smakelijk. 

  

MIJN RECEPT 
 
Ingestuurd door Jantina Jonkman 
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