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REDACTIONEEL 
 
In dit derde nummer van 2022 vindt 
u de eerste verslagen van 
verschillende reizen en kampen. Fijn 
dat deze zijn ingestuurd, nu kunnen 
alle leden de reizen en kampen op 
verschillende locaties kunnen nog na 
beleven. Nog geen verslag 
ingestuurd, het kan ook nog in het 
volgende nummer.  
Al een paar jaar gebruiken wij nu 
dezelfde foto’s op de titelpagina. Tijd 
om deze weer eens te vernieuwen. 
Wij vragen alle fotograferende leden 
hun meest interessante of leuke 
foto’s op de sturen naar de redactie. 
Foto’s graag van goede kwaliteit 
(minstens 2 MB). Er mogen geen 
herkenbare personen op staan. Wij 
rekenen op uw medewerking.  
Veel leesplezier en graag tot ziens 
op het najaarskamp in Zelhem   
 
LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2022-3 
uiterlijk 1 november 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
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Exodus 13 vers 21:  De HEERE ging 
vóór hen uit, overdag in een 
wolkkolom om hun de weg te wijzen 
en 's nachts in een vuurkolom om 
hun licht te geven, zodat zij dag en 
nacht verder konden trekken.  
Vers 22: Hij nam de wolkkolom 
overdag en de vuurkolom in de 
nacht niet weg voor de aanblik van 
het volk. 

Tijdens de zangavond op het 
voorjaarskamp, 1 mei 2022 was het 
thema: 

 Gods Compassie (medegevoel, 
medelijden, mededogen). 

Het ging toen over de roeping van 
Mozes bij de brandende doornstruik. 
Mozes kreeg de opdracht om het 
volk Israël uit Egypte naar het 
beloofde land te leiden samen met 
Aäron. 

En God zei tegen Mozes:                   
IK BEN DIE IK BEN. 

Nadat Mozes en Aaron vele malen 
bij de Farao zijn geweest en 10 
verschrikkelijke plagen hebben 
plaats gevonden gaf de Farao 
toestemming om te vertrekken.  
In hoofdstuk 13 vanaf het 17e vers is 
het volk op weg naar de Schelfzee. 
Als de Farao dit weet, gaat hij met 
een groot leger achter het volk aan 
en wil het volk weer terug brengen 
naar zijn land. 

 

 

 

 
 
 
De Israëlieten raken in paniek, voor 
hen de zee aan beide zijden bergen 
en achter hen de Farao met een 
groot leger, waar moeten ze heen?  

Begrijpelijk dat het volk bang werd 
en tegen Mozes zei: “Waren we 
maar in Egypte gebleven”. 
Opmerkelijk is dat we in het 
volgende hoofdstuk vers 10 lezen: 
ze waren zeer bevreesd maar riepen 
de Heere aan. 
We gaan nu terug naar onze tekst: 
De HEERE ging vóór hen uit, 
overdag in een wolkkolom om hun 
de weg te wijzen en 's nachts in een 
vuurkolom om hun licht te geven, 
zodat zij dag en nacht verder konden 
trekken. 
Hij nam de wolkkolom overdag en de 
vuurkolom in de nacht niet weg voor 
de aanblik van het volk. 
De wolk- en vuurkolom, het teken 
van Gods aanwezigheid en 
nabijheid. 

Een veel machtiger Koning gaat de 
Israëlieten voor, als zij uit het land 
Egypte wegtrekken: in een wolk- en 
vuurkolom, het teken van Gods 
aanwezigheid en nabijheid. 
Heerlijker en blijder zekerheid 
behoeft geen mens, geen volk te 
hebben: God is in ons midden, God 
is tegenwoordig. Dat geeft moed om 
voort te gaan. Op deze weg zal 
niemand dwalen. Eindelijk is het dan 
zover. Het volk van God wordt door 

MEDITATIE 
 
Door Jan de Wit 
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een ‘hoge hand’ uitgeleid uit het 
slavenland Egypte. 

En hoe machtig wordt dat volk op 
zijn uittocht uit Egypte beschermd 
door de Heere. Een geweldige 
wolkkolom verheft zich majestueus 
omhoog en terwijl het Egyptische 
leger nadert om van achteren het 
volk van Israël aan te vallen, trekt de 
wolk over het leger van Israël en 
daalt neer tussen de Israëlieten en 
de soldaten van Egypte. Een muur 
van duisternis bevindt zich tussen de 
Israëlieten en hun achtervolgers. De 
Egyptenaren zien het voorttrekkende 
volk van de Israëlieten niet meer. 
Maar aan de kant van Israël straalt 
er enkel licht uit de wolk. Het wordt 
een ware vuurkolom die hun pad 
opvrolijkt, terwijl zij over de droge 
bodem van de Rode Zee gaan. 
Een ding is zeker: Israël heeft een 
machtige Leidsman. De HEERE, de 
‘IK BEN DIE IK BEN, woorden 
gesproken bij de roeping van Mozes, 
bij de brandende doornstruik. Hij 
weet de weg. Hij overziet al de 
moeilijkheden van 40 jaren 
woestijnleven. En Hij is al het 
verdriet, al de zorg, al de strijd die 

wachten, ver vooruit. Hij zorgt als 
een trouwe Herder voor Zijn kudde. 
Hij gaat vooraan. Hij is voor Zijn volk 
‘een voortdurende Gids en 
Leidsman’. 
 
Jezus Christus onze overste 
Leidsman. 
 
Hadden wij vandaag ook maar zo’n 
mooie wolk- en vuurkolom, denkt 
iemand misschien. Jezus Christus,. 
heeft Hij niet gezegd: ‘Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven? 
Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij’ (Joh.14:6). Hij gaat vooraan. En 
mogen wij het dan Johannes, de 
evangelist niet nazeggen: ‘Wij 
hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd, de heerlijkheid van de 
Eniggeborene van de Vader, vol van 
genade en waarheid’ (Joh.1:14). 

Zo gaat Hij, als een wolk en 
vuurkolom ons voor. Hij is een 
betere gids dan die van onze 
navigatiesystemen. 

Psalm 105: 21 (berijmd). 

God breidd' een wolk uit, om Zijn 

scharen, 

Bij dag te hoeden voor gevaren. 

Hij gaf hun, door Zijn hoog bestuur, 

Des nachts ten licht een 

wondervuur. 

Zij baden, en hun Opperheer 

Zond straks een heir van kwakk'len 

neer.
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U vindt onze fraai gelegen ruim opgezette camping in Twente, het meest 

gevarieerde deel van Overijssel. 

De camping ligt aan de rand van 
het recreatiegebied 
Scholtenhagen, naast subtropisch 
zwembad De Wilder, met in de 
nabije omgeving op loopafstand 
sportaccommodaties, prachtige 
natuurgebieden en een park met 
een mooie kinderboerderij aansluitend aan een visvijver. 
Aan de andere kant van de camping tevens op loopafstand vindt u 

Haaksbergen met verrassend leuke winkels en gezellige terrasjes. Voor de 

toeristische gast zijn 2 prachtige velden beschikbaar met zeer ruime 

plaatsen (min. 100 m2) voor maximaal 90 caravans- tenten- of vouwwagen, 

reserveren is mogelijk niet verplicht, voor 2 personen vanaf € 24,50 

Voor de slagboom vindt u een apart veld 

voor 24 ruime camperplaatsen met water, 

elektra en vuilafvoer voor 2 personen € 

13,50 per nacht, reserveren is hiervoor 

niet mogelijk 

Onze ligging is uniek te noemen tegen de 

rand van het park aan de ene zijde en 

weilanden aan de andere zijde en op  

loopafstand van het bos.  

 

Natuurlijk vindt u op onze kampeervelden 

uitstekende sanitaire voorzieningen, met 

afwasruimte, toiletruimte en aparte 

babyruimte. 
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We hebben de reizen en kampen 
weer achter de rug, gelukkig zonder 
ernstige problemen, maar niet 
geheel zonder. Er waren reizen die 
te kampen hadden met uitval van 
meerdere deelnemers wegens 
corona. Sommigen deelnemers 
moesten voor onderzoek naar het 
ziekenhuis. Ook twee coördinatoren-
echtparen moesten afhaken. Het 
blijkt maar weer hoe goed het is dat 
een reis of kamp tenminste door 
twee equipes wordt begeleid. 
Alleenstaande personen die niet 
nauw aan elkaar verwant zijn, mag 
ook. Voorkomen moet worden als de 
één terug moet wegens bijv. 
familieomstandigheden, dat de 
ander dan ook terug moet. 
 
Vóór de coronaperiode moest een 
nieuwe reis vóór 15 augustus 
worden ingediend bij de commissie 
reizen i.v.m. het verschijnen van de 
Reisspecial in augustus, begin 
september. Daardoor dienden de 
reizen voor het volgend jaar al zo 
ongeveer te worden voorbereid 
tijdens de vakantiereis in juni. Dat 
was niet fijn voor de coördinatoren. 
Tijdens de coronaperiode is echter 
gebleken dat een later verschijnen 
van de Reisspecial ook mogelijk is. 
Daarom heeft het bestuur, op advies 
van de commissie reizen, besloten  
om de Reisspecial samen met het 
 
 

 
 
 
 
 
 
decembernummer van de Wegwijzer 
te verzenden (uiterlijk half december 
in de bus) waardoor de eindtermijn 
van de opgave van nieuwe reizen 
door de coördinatoren kan 
verschuiven naar 15 oktober en de 
aanmeldingstermijn voor de leden 
naar 15 januari. De toelichting na de 
Ledenvergadering tijdens het 
najaarskamp is daardoor helaas niet 
meer mogelijk. Wel kan een nadere 
toelichting op de reizen worden 
gegeven tijdens het voorjaarskamp, 
maar dat is pas na de aanmelding, 
dus een beetje mosterd na de 
maaltijd. Opdat iedereen toch een 
goede keus kan maken, zal daarom 
in de Reisspecial de reizen worden 
voorzien van een uitgebreide 
toelichting. 
In het geval de uiterste 
aanmeldingstermijn van 15 januari te 
laat zou zijn voor een reis omdat bijv. 
een overtocht eerder moet worden 
geboekt -wat toch min of meer een 
uitzondering zal zijn- dan zal dit in de 
Reisspecial worden aangegeven of 
zal eventueel hierop via de e-mail 
worden geattendeerd. Mocht je bij 
ontvangst van de komende 
Wegwijzer de Reisspecial missen, 
dan weet je waardoor het komt.  
 
 
Graag tot ziens op het najaarskamp 
op De Betteld te Zelhem. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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Het kon weer; wij CCC-ers konden 
weer met onze caravans en campers 
de grens over, twee groepen naar 
Frankrijk en een groep naar 
Duitsland. Het waren prachtige 
kampen daar in het buitenland, maar 
minstens zo mooi waren de kampen 
in Nederland, in Ommeren en in 
Dwingeloo. Wat mochten we weer 
genieten van het samen op pad 
gaan, van de gezelligheid en van de 
prachtige Schepping. 
Maar ook dit jaar speelde corona 
een vervelende rol, een aantal 
deelnemers hebben hierdoor hun 
reis en kamp moeten afbreken.  
Wij zijn dankbaar dat allen weer 
veilig thuisgekomen zijn. 
De coördinatoren danken wij voor 
alles wat zij gedaan hebben om de 

 
 
 
 

 
reizen en de kampen op een  
CCC-manier te verzorgen. Volgend 
jaar hopen we weer samen op pad 
te gaan als CCC-ers. Waarheen? 
Dat weten we nog niet. We hopen 
dat er weer verschillende leden van 
de CCC zich geroepen voelen om 
voor 2023 een mooie reis of kamp te 
organiseren. 
Coördineren kost wel moeite, maar 
je krijgt er zoveel voor terug, je mag 
zelf genieten en de anderen laten 
meegenieten, en dat samen met 
medechristenen. 
Wil je wel een reis of een kamp 
organiseren in het komende jaar? 
Meld je dan aan bij de secretaris van 
de Commissie Reizen,  
 
Annie Eppinga.

Samen met het bestuur van de CCC hebben wij als commissie het volgende 
afgesproken
-- De aanmelding van de reizen en de kampen voor 15 augustus vervalt. 
 
-- De reizen en de kampen moeten uiterlijk 1 oktober aangemeld zijn bij de 
   secretaris van de Commissie Reizen. 
 
-- De presentatie van de reizen en de kampen tijdens het Najaarskamp 
   vervalt, 
   de Reisspecial geeft voldoende informatie. 
 
-- De coördinatoren moeten uiterlijk 1 november de tekst voor de Reisspecial 
   inleveren bij de Commissie Reizen. 
-- De Reisspecial wordt elk jaar tegelijk met De Wegwijzer nr. 4 verzonden. 
 
-- De aanmelding voor de reizen en de kampen moet uiterlijk 15 januari 
   binnen zijn. 

VAN DE COMMISSIE REIZEN 
 
Door Henk van den Hoorn 
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Met elkaar op  reis gaan is het belangrijkste speerpunt van de CCC. 
Help mee, doe mee en ga mee!!!! 
 
Namens de Commissie Reizen,  Henk van den Hoorn. 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 
Op vrijdagmorgen 10 juni kwamen 
de deelnemers met caravan 
geleidelijk binnen en werden de 
caravans met een trekker op hun 
plaats gezet. We staan bij elkaar aan 
weerskanten van een straat. 

  

Het is een prachtige boerencamping 
met goede voorzieningen en we 
krijgen er ’s avonds een lekkere 
maaltijd. 
Zaterdag hebben we een 
oriënterende fietstocht in de 
omgeving en kijken we waar de 
winkels zijn. ’s Zondags gaan we 
naar een plaatselijke kerk of volgen 
een dienst op de pc of tablet en ’s 
avonds is er een zangdienst. (Zo 
ook de volgende zondagen). 
Op dinsdag een prachtige fietstocht 
door dit rivierenland en omstreeks 
12 uur naar een pannenkoeken-
restaurant aan de Linge, waar ook 
degenen die niet fietsen per auto bij  
ons komen en we samen buiten aan 
een lange tafel genieten van soep, 
pannenkoeken en ijs. 

 
 
 
 
 
 
Woensdagavond op de camping in 
De Herberg een dia-avond over een  
project in Gambia voor waterputten 
met zonnecellen voor de stroom. 
Donderdag weer een mooie 

fietstocht door de omgeving naar 
natuurgebied De Blaauwe Kamer in 
de buurt van Wageningen, waar we 
ook een lunch hebben.  

VERSLAG VAN DE FIETSVAKANTIE 
in Ommeren. Van 10 juni t/m 1 juli 2022 
Door Bé Borkhuis 
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Truus Diepeveen wordt op een 
morgen wakker en ontdekt een 
jonge uil in haar caravan, die 
waarschijnlijk de vorige dag bij haar 
naar binnen is gevlogen. Buurman 
Leen Hage vangt hem en draagt 
hem over aan de dierenambulance. 

 

Maandagavond hebben we een 
cadeauspel waarbij iedereen 2 
cadeautjes meebrengt die via een 
dobbelsteenspel van de een naar de 
ander gaan en waarbij niet iedereen 
evenveel overhoudt. 
Op dinsdag weer een fietstocht, 
deze keer via een mooie route 
richting Amerongen waar we weer 
met z’n allen van een lekkere lunch 
genieten. En dan weer door de 
prachtige natuur terug naar de 
camping, waar we ’s avonds weer 
aan de Jeu de Boules-wedstrijd 
kunnen deelnemen. 
Op woensdag is er een donateurs 
dag op de camping waar de 
donateurs en de kampeerders elkaar 
ontmoeten en gezellig een praatje 
kunnen maken.  
Marty Alkema opent de bijeenkomst 
en we kunnen gezellig genieten van 
koffie met gebak, een lunch en ’s 
middags een film. Daarna nemen we 
weer afscheid van elkaar. 

Donderdag weer een fietstocht en 
komen we bij zorgboerderij 
PlukgeRust, waar we van het zeer 
vriendelijke personeel een heerlijke 
lunch krijgen.  
 
Daarna fietsen we naar 
Streekmuseum Baron van Brakell bij 
Ommeren. We zien er veel 
herkenbare voorwerpen uit vroeger 
tijden en ook oude boerenwagens 
e.d.  
Vrijdagmorgen vroeg een hevig 
onweer met felle bliksem en forse 
regenbuien. Verder een vrije dag en 
’s avonds weer Jeu de Boules. 
Zaterdagmorgen op de fiets naar 
Buren, waar we een heerlijke bol 
met diverse soorten vlees krijgen.  

Daarna naar het Marechaussee-
museum in een gebouw wat vroeger 
een Weeshuis was, gesticht door 
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Maria van Nassau, dochter van 
Willem van Oranje.  
Het is een prachtig oud stadje. 
Op maandag hebben we ’s avonds 
een Bingoavond waarvan de 
opbrengst weer voor Gambia is. 

Dinsdag per auto naar het 
stoomgemaal “De Tuut” bij 
Appeltern. Na koffie met gebak een 
rondleiding door het gebouw, waar 
zowel het gebouw als ketels en 
stoomgemaal nog in originele staat 
zijn en door enthousiaste vrijwilligers 
worden onderhouden. Daarna een 
lunch bij Moeke Mooren en nog een 
rondvaart over de Maas en door een 
waterrijk gebied met veel campings 
langs het water. 
Op donderdag is iedereen al vroeg 
in de weer om voortent e.d. op te 
ruimen, want er wordt regen en wind 
verwacht. Om 10 uur samen op het 

veld genieten van koffie en taart ter 
ere van Jaap Maris’ verjaardag. 

En dan hebben we nog de 
slotavond, waar twee ‘zigeuners’ lid 
willen worden van de CCC. Maar ze 
hadden overal bij de caravans 
dingen gejat en daar hadden ze nu 
spijt van en geven alles maar weer 
terug.  

Ook worden door Imme Kadijk de 
winnaars van de Jeu de Boules 
wedstrijd bekend gemaakt. 
Daarna worden de coördinatoren 
Joke en Wout Snel en Cocky en 
Rien Thoutenhoofd heel hartelijk 
bedankt voor deze prachtige 
vakantie waarvan we allemaal heel 
erg hebben genoten. 
En op vrijdag 1 juli gaan de 
meesten weer huiswaarts, enkelen 
worden zaterdags door familie 
opgehaald. 
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Even voorstellen.. 
Wij zijn Jan en Sjaan van der Maas 
en wonen in Oosterland [ Zld ] 
We zijn net terug van de reis naar 
boer Sam in Frankrijk. 
Wat hebben we genoten, van de 
groep, het mooie weer en de tochten 
die we meestal met de fiets gemaakt 
hebben. 
En zo zijn we sinds 2 jaar al een 
beetje ingeburgerd in het  
campingleven met de CCC. 
Wij zijn in 2011 hertrouwd met elkaar 
omdat onze vrouw / man zijn 
overleden.  
Sjaan woonde in Hedel [bij 
Zaltbommel], heeft 7 kinderen en 27 
kleinkinderen en bijna 1 
achterkleinkind. 
Jan woont in Oosterland, is altijd 
akkerbouwer geweest, heeft 4 zonen 
die allemaal alleen wonen. 
2 zonen hebben 2 jaar geleden het 
bedrijf overgenomen en Jan helpt 
vaak mee, zeker als het oogsttijd is, 
dus nu! Daarom komt het goed uit 
dat de vakantiereizen in juni zijn. 
Sjaan moest haar oude wortels 
verlaten en overgaan naar het 
Zeeuwse, en dan die taal hè,  

Ik moest vaak uitleg hebben wat het 
in het ABN betekent.. ook hilariteit, 
wat is nou een Oprèl?? 
We wonen nu in een mooie 
bungalow aan de rand van het dorp,  
we zijn opnieuw gelukkig samen en 
danken daar bovenal God voor. 
Ik volgde mijn man, moest ook veel 
achterlaten, je krijgt ook weer veel 
terug: Jan krijgt er een hele familie 
bij met heel veel kleinkinderen en is 
zo ook opa! 
Hoe wonderlijk zijn Gods wegen!! 
Alleen, we moeten veel verder naar 
de kinderen rijden. 
Gelukkig hebben we 3 jaar geleden 
een camper aangeschaft, kunnen we 
reizen met de CCC, 
Terwijl we voorheen nooit 
gekampeerd hebben, kunnen we 
ook makkelijker naar kinderen en 
hopen in gezondheid nog mooie 
reizen te maken. 
 
Met vr groet, 
Jan en Sjaan 
 
Volgende keer willen Wim en Hennie 
Hol wat vertellen over zichzelf 

 
 
 
 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR…. 

 

maar….. 
 

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

https://www.campingboerenerf.nl/
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Op 8 juni verzamelen zich de eerste 
15 deelnemers voor een 
vakantiereis. Deze keer wordt dat 
een vast kamp in Dwingeloo. 
Veertien dagen willen wij samen 
optrekken. Het Landgoed Camping 
Meistershof, een schitterende 
locatie, is uitgezocht door de 
coördinatoren. ´s Avonds maken we 

in de pizzeria, voor zover nodig, 
kennis met elkaar onder het genot 
van een drankje en pizza. Een 
goede start. De volgende dag komen 
de laatste twee koppels aan.  
Het kamp telt een aantal vaste 
onderdelen, zoals een happy hour, 
ochtendgymnastiek, een gezamenlijk  

diner, pannenkoeken bakken en 
natuurlijk de jeu de boules 
competitie o.l.v. Siep. Dit kamp 
kenmerkt zich door weinig 
activiteiten in de caravan keukens. 
Diverse keren eten wij buiten de 
caravandeur en soms wordt per 
veldje besloten om bij de chinees of 
friteskraam gezamenlijk eten te 
bestellen. Heel gezellig en fijn. 
Samen eten dat verbindt, dat is 
zeker.  
Natuurlijk houden wij verschillende 
excursies en fietstochten. Zo 
bezoeken wij het Veenmuseum in 
Barger-Compascuum.  Daar brengen 
wij de kreet van Toon Kortooms 
(schrijver) in de praktijk.  
“Help, mijn kinderen eten turf”. Die 
turf daar smaakt geweldig. Wij 
brengen daar een warme dag door 
met zien hoe de turf werd 
gewonnen, maar ook film daarover 
bekijken, treinreisjes en bootvaart. 
Mooie dag in een zich vernieuwend 
museum. Ook Giethoorn en het 
natuurgebied De 
Weerribben bezoeken wij. CCC-ers  

KAMPVERSLAG 
CCC-kamp Dwingeloo van 8 tot 23 juni 2022 door Leen van der Weijde. 
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varen nu eenmaal graag.  
Op de boot aten wij heel ouderwets 
uit de aan ons uitgereikte 
knapzakken. Een lunchpakket in een 
rode boerenzakdoek. Maar ook een 
serieuze excursie, een bezoek aan 
kamp Westerbork. Het 
doorgangskamp waar duizenden 
Nederlanders bijeengebracht werden  
en doorgestuurd naar de Duitse 
vernietigingskampen. Goed om ook 
van deze zwarte bladzijde uit onze 
geschiedenis kennis te nemen. De 
coördinatoren hebben enkele 
fietstochten uitgezet, maar wel in het 
kader van “happen en trappen”. 
Calorieën wegwerken is goed, maar 

je moet ze wel aanvullen.  
Maar de coördinatoren houden ons 
ook in beweging. Iedere morgen 
wordt er o.l.v. Wichert gymnastiek 
gedaan. Soms hilarisch, maar toch 
heel goed om te doen. Het zou zo  

maar kunnen dat er deelnemers 
terugkomen met elastieken spieren. 
Natuurlijk wordt er ook gewandeld. 
Iedere morgen trekt er een groepje 
op uit om de omgeving te verkennen 
tijdens een flinke wandeling. Tineke 
en Leo zetten meestal wel de route 
uit. Ook op de vrije dagen worden er 
veel activiteiten ontwikkeld. Natuur 
en cultuur gaan daarbij meestal 
hand in hand. Ieder voor zich of 
soms in kleine groepjes gaan wij op 
pad om kennis te vermeerderen. 
Tenslotte spreken wij niet van 
vakantie, maar ook van ontwikkeling. 
Daaraan wordt ook gewerkt tijdens 
het happy hour. Zelfs met weinig 
alcohol ontstaan er goede discussies 
en dat is toch ook vormend.  
Kenmerk van onze reizen en 
kampen is altijd de zondagse 
kerkdienst. De eerste zondag neemt 
Johan op de preekstoel plaats. Zijn 
thema was “een preek van hout”. 
Mooi in de recreatieruimte van de 
camping. Daar kunnen wij, samen 
met een aantal andere 
campinggasten goed in. De tweede 
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zondag neemt Ton die plaats in. Hij 
neemt ons mee naar de Areopagus 
waar Paulus probeert de Grieken het 
evangelie te brengen. Maar 
natuurlijk zijn er ook twee 
zangdiensten. Joke en Cor nemen 
de eerste zondag voor hun rekening, 
Mooi thema gekozen “Op 
reis/kamperen”. De tweede zondag 
nam Tiny Schop deze dienst voor 
haar rekening met als thema “Gods 
handen, onze handen”. Wat is het 
toch fijn dat wij dan samen zo veel 
konden zingen. Tijdens de koffie na 
de dienst werden wij getrakteerd 

door Tiny en Cees, zij vieren 
binnenkort hun 60-jarige bruiloft. 
Jammer dat het weer, alleen deze 

dag, niet zo meewerkte. Voor de 
slotavond die een dag te vroeg werd 
gehouden omdat er op de laatste 
avond een aantal mensen zouden 
ontbreken, trokken wij naar het Valk 
Motel in Spier. Tijdens en na het 
diner werden cadeaus overhandigd 

aan de coördinatoren, werden ze 
lovend toegesproken, maar werd er 

ook gezongen en God geloofd en 
gedankt voor een goed verloop van 
dit kamp. Ook de winnaars van de 
jeu de boules competitie, bekend na 
een adembenemende strijd, werden 
geëerd en in de prijzen gezet. Fijn 
om zo samen geweest te zijn en 
vriendschappen te sluiten of te 
vernieuwen.  
De volgende dag vertrekken wij bijna 
allemaal, al is daar voor Siep nog 
wel de wegenwacht nodig 
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Ingestuurd door Wichert Drost 
 
Een waar gebeurd verhaal van een 
vader die met zijn zoontje een 
bergwandeling ging maken in 
Zwitserland. 
 
Ze wilden de top van een berg 
bereiken waar een kruis op stond. 
Moeder bleef thuis zij vond de 
wandeling te zwaar. De vader zag 
het eigenlijk ook niet zo zitten maar 
zijn zoontje wou zo graag. 
Het bleek ook een hele zware 
wandeling, vooral het laatste eindje 
naar de top was heel steil. Het 
jongetje  klom heel makkelijk maar 
zijn vader had het heel zwaar. Maar 
eindelijk bereikten zei de top van de 
berg en het kruis. 
De vader was heel erg moe, hij had 
een zware rugzak meegezeuld waar 
allerlei spullen inzaten, nuttige en 
niet nuttige dingen voor onderweg.  
Het eerste wat die vader deed was 
de zware rugzak afdoen en hij hing 
die aan het kruis. 
Zijn zoontje dacht na en vond dat dat 
niet kon, hij verbond het kruis met 
het Kruis van Golgotha. 
Hij zei: “Papa….. dat kan toch niet, 
dat is toch niet eerbiedig dat u de 
rugzak zomaar aan het kruis hangt?” 
De vader dacht na en probeerde de 
gedachten van zijn zoontje te 
volgen, hij antwoordde: “Je hebt 
gelijk jongen, ik moet de rugzak niet  

 
 
 
 
 
 
 
aan het kruis hangen maar onder 
aan het kruis neerleggen.” 
Wat een mooi voorbeeld hè, ook wij 
mogen onze lasten maar ook onze 
vreugden neerleggen aan de voet 
van Het Kruis. 
Kom allen naar Mij toe die  
vermoeid/afgemat en belast zijn, en 
ik zal u rust geven. Wat zeulen wij 
ook in ons leven aan zware lasten in 
ons rugzakje mee die ons o zo moe 
maken. Wij proberen alles te 
begrijpen wat er in onze tijd gebeurt 
en te duiden. Herkenbaar???  
Er zijn ook beproevingen in ons 
leven en dat is echt loodzwaar, 
eenzaamheid, bangheid, verdriet wat 
niet begrepen wordt door anderen 
etc.  
Maar we mogen ook elkaar 
bemoedigen dat de Heere er van 
weet en ons een juk wil geven die 
het verdriet verzacht en de last licht 
wil maken. Wij kunnen elkaar 
aanmoedigen om Zijn beloften te 
lezen in Zijn Woord. Dat is het beste 
medicijn wat we kunnen krijgen 
en….dat om niet, er is volkomen 
voor betaald aan het kruis van 
Golgotha.  
 
Aan ons de vraag: Gebruiken u en ik 
veel medicijnen, ik bedoel: bidden en 
Bijbel lezen??? 
Lees je Bijbel, bid elke dag opdat je 
groeien mag. 

ALLERHANDE 
 
Een rubriek met van alles en nog wat 



25 
 

 
 
 

  



26 
 

 
 
 
 
 
Op de SVR camping VIJVERHOF 
van de familie Van der Kieft was de 
donateurs dag op 22 juni jl. Een 
prachtige goed verzorgde camping 
met ruime plaatsen. Bij binnenkomst 
worden de caravans op hun plaats 
gezet met een betegelde ruimte voor 
de voortent. Een goed “geschoren” 
grasmat, die bij de 
campingeigenaren “heilig” is.  
Mevr. Van der Kieft baat de camping 
samen met haar man uit. Naast een 
aantal vaste plaatsen en verhuur van 
een blokhut en twee chalets zijn er 
vrije plaatsen. Ook een zaal voor 
bijeenkomsten is op de camping 
aanwezig.  

De dag werd door Marty Alkema 
georganiseerd en 26 donateurs 
hadden zich voor de dag 
aangemeld. Bij aankomst werden wij 
door haar verwelkomd en een aantal 
leden van de CCC, die daar met als 
coördinatoren, de echtparen Snel en 
Thoutenhoofd aanwezig waren. 
Er werden bij de kennismaking direct 
al bijzonderheden over gemaakte 

reizen, kampen etc. uitgewisseld. 
Rond 10.45 uur was iedereen binnen 
en kregen wij de koffie met gebak. 
Iedereen had daar wel zin in, na een 
korte of lange autorit. Onze 
voorzitter Tineke Paulus keerde op 
weg naar Ommeren terug  naar de 
camping in Drenthe. Het boeren 
protest in Stroe met de veroorzaakte  
files maakte het haar onmogelijk om  
tijdig in Ommeren te komen. 
Een drankje, wijn, fris en bier voor 
de lunch viel goed in de smaak. 
Rond de klok van 12.30 uur konden 
wij (ook de CCC groep) gebruik 
maken van een goed verzorgde 
lunch met groente- en of 
tomatensoep, diverse broodjes, 
zoetigheid, beleg vlees en kaas. Een 
glas melk en of karnemelk maakte 
de lunch compleet. Marty opende 
met een korte lezing uit de bijbel en 
een gebed het buffet.  
Na de lunch een korte pauze, 

waarna een film over het tot stand 
komen van een fruitcorso in Tiel 

VERSLAG DONATEURSDAG 
Op woensdag 22 juni In Ommeren: Door Klaas Kreuze 
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werd afgedraaid. De tocht door Tiel 
in 2010 met de vele prachtige 
wagens met de verschillende 
thema’s kregen wij te zien. Het was 
de moeite waard om dit zien met 
welk enthousiasme en uren door 
vrijwilligers aan de projecten werd 
besteed. 
Om 15.00 uur, na het drinken van 
een kop koffie of thee met een 
chocolaatje, namen wij voldaan en 
tevreden afscheid van elkaar. Het 

was “bere” gezellig om de oud leden 
te ontmoeten en “waar” gebeurde  
verhalen van reizen/kampen te 
horen. Heel veel dank aan het 
bestuur die deze activiteit wilde 
sponsoren. 
Marty bedankt voor de organisatie 
die op rolletjes liep. 
Mevr. Van der Kieft gaf aan dat de 
leden van de CCC vriendelijk en 
behulpzaam zijn. Zij zijn alijd van 
harte welkom op de Vijverhof
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Pindasoep 
Wat heb je nodig: 
 
Bami groente pakket van 500 gram. 
Zakje bami kruiden 
2 teentjes knoflook 
Potje pinda kaas 
250 gram varkensvlees in kleine stukjes 
Olijfolie 
Ketjap manis 
Gemalen kokos 
50 gram mie 
1,5 liter water 
 
Warm de olijfolie in een soep pan. 
Pers de knoflook uit. 
Bak de stukjes varkens vlees in de olijfolie licht bruin. 
Voeg hier de knoflook bij en de kruiden. 
Schep dit alles goed door. 
Spaanse peper door midden snijden en de zaadjes er uithalen. 
De peper in smalle reepjes snijden. 
Voeg de bami groenten met de Spaanse peper bij het vlees en kruiden 
mengsel. 
Voeg 1,5 liter water toe. 
Breng dit, af en toe roerend, aan de kook. 
Voeg bij beetjes 5 volle eetlepels pindakaas toe. 
Laat dit goed oplossen in de soep. 
Voeg de mie toe en breng aan de kook. 
Laat dit alles 10 minuten zachtjes koken, maar pas op het wil nog wel eens 
overkoken. 
Deze soep is het lekkerst als je die een dag van te voren klaar maakt. 
Voor je de soep opdient kun je een handje vol gemalen kokos toevoegen.  
Breng op smaak met ketjap manis en eventueel  sambal. 
 
Eet smakelijk !

MIJN RECEPT 
 
Ingestuurd door Alie van Helden 
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Van een gast op de Frankrijkreis 

Zie je dat wel zitten om met al die 

oude mensen op vakantie te gaan? 

Deze vraag is me vaak gesteld van 

binnen en buiten de groep van de 

CCC. Om eerlijk te zijn, ik vond het 

heerlijk! Een fijne groep waarbij 

iedereen anders is, maar in zijn 

waarde wordt gelaten, de 

saamhorigheid onderling, het klaar 

staan voor elkaar in moeilijke 

momenten, de eenheid samen 

vinden rond Gods woord. 

De eerste C is dat wat tijdens deze 

vakantie van individuele mensen een 

eenheid vormde en waarin goede 

gesprekken werden gevoerd, maar 

ook heerlijk een grapje kon worden 

gemaakt zonder dat iemand 

daarmee buitengesloten werd of 

gekwetst.  

Het was heerlijk dat alles zo goed 
was geregeld met leuke uitjes en  

lekker eten. Wat een enorme 

organisatie moet dat zijn geweest 

om allemaal uit te zoeken. In 

Guinee-Bissau ben ik altijd degene 

die de kar moet trekken, trainingen 

organiseren, slaapgelegenheid en 

maaltijden voor grote groepen moet 

regelen. Het was heerlijk om nu 

eens lekker mee te kunnen doen, 

zonder me daar druk over te moeten 

maken.  

Ik kan terug kijken op een prachtige 

vakantie, waarin ik samen kon zijn 

met mijn ouders en tegelijkertijd 

Frankrijk kon ontdekken en samen 

met hen en de andere CCCers 

prachtige herinneringen kon maken. 

Samen door de straatjes van de 

mooie oude stadjes zwerven en je 

kunnen inbeelden hoe hier in de 

middeleeuwen de mensen 

ploeterden voor hun bestaan. 

Samen kanoën over de Dordogne en 

genieten van de natuur. Samen de 

diensten bijwonen in oude kerkjes 

waar eeuwen geleden mensen al 
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samen kwamen om God te 

aanbidden.  

Ik wil jullie allemaal bedanken, dat 

jullie me zo spontaan hebben 

opgenomen in de groep een hele 

fijne vakantie hebben bezorgd!!  

 

 

Voor wie eens post wil sturen, kan 

gebruik maken van dit postadres: 

Marianne van Helden 

Apartado 908, Bissau 

Guinee-Bissau 

Africa Ocidental 

 

 

 

Ook een bedankje aan het bestuur 

v/d CCC die dit mogelijk maakte. 

Marianne van Helden
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