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REDACTIONEEL 
 
Voor u ligt het laatste nummer van 

2022 van de Wegwijzer. Wij kunnen 

met plezier terugkijken naar dit jaar, 

wij konden u vier mooie nummers ter 

lezing aanbieden. Wij konden weer 

reizen, kampen houden en elkaar 

ontmoeten. Laten wij bidden dat dit 

ook in 2023 weer kan. De Wegwijzer 

biedt u de gelegenheid mee te leven 

met allen die een verlies moeten 

dragen.  

Met deze Wegwijzer kijken wij nog 

even terug naar een reis en separaat 

naast deze Wegwijzer vindt u de 

Reisgids voor 2023. Goed dat er 

weer een divers aanbod is waaruit u 

een keuze kunt maken.  

De redactie wenst u allen goede 

feestdagen. Veel plezier bij het lezen 

van dit nummer en voorpret bij het 

selecteren van reis of vast kamp.  

LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2023-1 
uiterlijk 1 februari 2023 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 
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Veni Redemptor Gentium 
 
Als u dit leest zitten we midden in de 
adventstijd. Daarom heb ik als 
leidraad genomen voor mijn 
bijdrage. Het ontstaan en de 
betekenis van het gezang 
"Kom, Verlosser der Volken". De titel 
hierboven is de eerste regel van het 
oudste adventslied dat wij kennen. 
Het is ergens tussen 374 - 397 
geschreven door bisschop 
Ambrosius uit Milaan, (de bisschop 
die Augustinus heeft gedoopt). Het 
was ook het allereerste lied dat 
Luther in 1524 vertaalde in de 
volkstaal "Nun komm der Heiden 
Heiland". U ziet, het heeft oude 
papieren. In de Lutherse traditie 
begint de eerste adventszondag met 
het zingen van dit lied. Op verzoek 
van Luther heeft Johann Walter de 
Gregoriaanse wijs aangepast tot de 
prachtige, eenvoudige en zo goed in 
het gehoor liggende melodie zoals 
wij die nu kennen. Bach en andere 
componisten sprak de melodie 
kennelijk ook aan, getuige de vele 
bewerkingen die er zijn gemaakt in 
de loop der eeuwen. Bach heeft drie 
cantates en twee orgelkoralen op 
basis van dit lied gemaakt. 
In het Liedboek voor de Kerken is 
het terechtgekomen als gezang 122 
"Komt tot ons, de wereld wacht" 
(vert. J.W. Schulte Nordholt). 
Als we de tekst van de originele 
Gregoriaanse hymne vergelijken met 
de huidige Nederlandse tekst, dan 

 
 
 
 
 
 
 
zien we grote verschillen. De 
Gregoriaanse versie ademt nog de 
strijd die maar kort tevoren in 325 
was gestreden op het Concilie van 
Nicea-Constantinopel waaruit de 
geloofsbelijdenis van Nicea is 
voortgekomen. De huidige tekst is 
een stuk korter dan de 
oorspronkelijke en vooral de delen 
die betrekking hebben op de 
maagdelijke geboorte van Gods 
Zoon, dat God mens is geworden, 
zien we vrijwel niet meer terug. Dat 
is jammer want het is een 
fundamenteel geloofsstuk dat God in 
Christus uit de hemel wilde 
neerkomen om mens te worden, aan 
ons gelijk maar zonder de zonde. Hij 
was geen halfgod of een geschapen 
mens, maar echt God die Zich wilde 
vernederen om de schuld van onze 
zonden tot op het kruis te dragen. 
Ambrosius wilde dat wat met de 
mond werd beleden ook in de harten 
van de gelovigen brengen, inzingen 
als het ware. 
Anders dan in de huidige versie in 
vers 2 is in de oorspronkelijke versie 
geen sprake van een Kind maar van 
een Bruidegom, een sterke Held die 
Zijn bruid, de kerk, komt halen. Dat 
is dus een heel ander accent dan 
later in de kerstliederen wordt gelegd 
waarin de Heere Jezus de zwakke 
en lijdende Borg is van de geboorte 
af. Een vertederende gedachte, 
echter ook dat men het huidige leven 

OM OVER NA TE DENKEN 
Door Leen van den Berge 

https://nl.wikipedia.org/wiki/325


5 
 

onbezorgd verder kan leven, zo 
denkt men. 
Ambrosius stelt Maria sterk op de 
voorgrond. Voor ons Protestanten 
wekt dat vervreemding, afkerig als 
we zijn van Mariaverering. Maar de 
vroege kerk zag dat anders, Maria 
was het beeld van de kerk die uitzag 
naar de komst van haar Here en  
Heiland en die vol verwachting Hem 
wilde ontvangen in haar schoot.  

En zo mogen wij ook uitzien naar de 
herdenking van het wonder van de 
geboorte van Christus uit de maagd 
Maria en belijden wij mee met de 
kerk van vroeger en nu: "Hij die om 
ons mensen en om ons behoud is 
neergedaald uit de hemelen, en is 
vleesgeworden uit de Heilige Geest 
en de maagd Maria, en mens is 
geworden".  
(cit. Geloofsbelijdenis van Nicea) 

 
Lett. vert. Veni Redemptor Gentium 

1. Kom, verlosser der volken, 
toon de maagdelijke geboorte, 
dat de hele wereld zich verwondere. 
Zo'n geboorte behaagt God . 
 

2. Niet uit het zaad eens mans 
maar door mystieke beademing 
is het woord Gods vleesgeworden 
en bloeide de vrucht der schoot. 
 

3. De schoot van de maagd zwelt op 
het slot van haar kuisheid blijft;  
De vanen der deugd stralen,  
in haar tempel verkeert God. 
 

4. Hij schrijde uit zijn bruidsvertrek,  
paleiszaal der schroomvalligheid, 
reus, van tweeling-substantie, 
opdat hij snel zijn weg lope. 

 

 
5. Zijn uitgang is van de Vader  
zijn teruggang is tot de Vader 
Zijn uitstap gaat tot in de hel 
Zijn terugkeer tot Gods troon. 
 

6. Gelijke van de eeuwige Vader, 
omgord u met de trofee van 't vlees,  
de zwakke leden van ons lichaam, 
versterkend met uw blijvende kracht. 
 

7. Reeds straalt Uw kribbe,  
en ademt de nacht een nieuw licht, 
dat geen nacht er nog tussenkome 
en het schijne in een continu geloof.  
 

8. Eer zij U o Heer, 
Die werd geboren uit een maagd, 
Met de Vader en de Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
   Gezang 122 Liedboek 

1. Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 

2. Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

 

 

 
 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid.  
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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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Het bestuur vergaderde 12 oktober 
voor het laatst. Een belangrijk 
agendapunt was dat we de 
coördinatoren een tegemoetkoming 
willen geven als blijk van waardering 
voor hun diensten. Ik zal hier nu niet 
verder op ingaan want jullie zijn al op 
de hoogte gebracht tijdens de laatste 
Algemene Ledenvergadering en 
d.m.v. de rondzendmail. We hebben 
afgesproken dat we de regeling na 
een jaar zullen evalueren om te 
bezien of er wijzigingen nodig zijn. 
Het clubkamp op De Betteld in 
september is prima verlopen, een 
goede organisatie en een goed 
programma en het weer werkte ook 
nog mee, wat wil je nog meer. Ja, 
het was fijn geweest als we wat 
dichter bij elkaar hadden gestaan, 
maar daar kon de commissie en ook 
de camping niets aan doen.  
 
Voor het voorjaarskamp hebben we 
de overeenkomst met de 
Eurocamping in Vessem inmiddels 
ondertekend. Mocht je het nog niet 
hebben gedaan, noteer dan in de 
agenda: ontvangst vanaf woensdag 
12 april 2023, het kamp wordt 
geopend op zaterdagavond 15 april 
en het vertrek is op maandag 24 
april. 
 
Met deze Wegwijzer is ook de 
Reisspecial 2023 meegestuurd. 
Zoek een leuke reis of een kamp uit  
en geef je vóór 15 januari op. 

 
 
 
 
 
 
Het aanmeldingsformulier staat op 
de website, je kan het daarvan 
downloaden, maar het staat ook in 
de Reisspecial. 
 
Het programmaboekje voor het 
voorjaarskamp zal worden 
verzonden samen met de Wegwijzer 
van februari. Omdat de 
kampcommissie enige tijd nodig 
heeft voor het maken van afspraken 
voor de excursies en de 
avondevenementen, moet kort na 
ontvangst van het programmaboekje 
de aanmelding worden ingediend. 
Om de keuze aan welke 
programmaonderdelen je wel of niet 
wilt meedoen, gemakkelijk te maken, 
zal omstreeks december het 
programmaboekje, weliswaar nog 
zonder de prijzen, wordt 
gepubliceerd op onze website.  
Dan heb je even de tijd om er over 
na te denken. 
 
Ook voor het najaarskamp liggen we 
op schema: het zal worden 
gehouden op de RCN-camping  
Het Grote Bos in Doorn vanaf  
vrijdag 8 september tot zaterdag 16 
september 2023. Er is inmiddels een 
kampcommissie die het kamp gaat 
voorbereiden. 
 
Rest mij nog iedereen een goede en 
warme winter te wensen en 
gezegende feestdagen.  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
CONTRIBUTIE 2023 

Aan het einde van het jaar gekomen zijnde, kijken we  al vooruit 
naar het jaar 2023.  Dit alles onder het bekende voorbehoud van 
Jacobus.  
Het is ook het moment om uw aandacht te vragen voor de 
contributie die voor 1 februari 2023  moet zijn overgemaakt.  
Een echtpaar is € 65 ,-- verschuldigd; een alleenstaande € 55,--. 
De bijdrage voor de donateur is € 20,-- 
 
Onze CCC bankrekening is : 
NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club  
onder vermelding van contributie 2023 of donateur 2023.  
Verzoeke, indien mogelijk, ook uw CCC lidmaatschapsnummer  c.q. 
donateursnummer te vermelden op de overschrijving (voor uw 
nummer zie ledenlijst, of label op de wegwijzer enveloppe) 
Omdat er een aantal leden zijn die hun financiële zaken door 
anderen laten regelen, is er bij deze Wegwijzer bovendien een 
losse nota bijgevoegd.  
 
Hartelijke dank voor uw medewerking   

 

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

https://www.campingboerenerf.nl/


14 
 

 
 
 
 
 
 
We hebben de plaatsen Eisenach, 
Erfurt, Potsdam, Lutherstadt 
Wittenberg, Vlotho en Berlijn 
bezocht. Dinsdag 7 juni 2022 is het 
begin van de Lutherreis, 
georganiseerd door Jan & Aartje de 
Wit en Rien & Janny van 
Brummelen. De camping waar we 
bijeen kwamen was Stokkum en 
daar hadden we een welkomst diner. 
Vanuit Stokkum vertrokken we naar 
de camping  in Eisenach. Eisenach 
is de geboortestad van Maarten 
Luther en Bach. Was echt mooi om 
die stad te bezoeken. Daarna nog 
een bezoek gebracht aan kasteel 
Wartburg. Daar hadden we ook een 
gids die de levensloop van Luther 
vertelde. We hebben daar ook onze 
eerste fietstocht door het 
heuvelachtige landschap van 
Thüringen gefietst. 

Daarna zijn we vertrokken naar een 
camping in de buurt van Erfurt. 
Vanuit daar hebben we kamp 
Buchenwald, het concentratie kamp,  
bezocht. Dit bezoek was zeer 
indrukwekkend. 

 
 
 
 
 
 
De volgende camping waarnaar we 
verhuisde was in Lutherstadt  
Wittenberg. De camping ligt aan de 
Elbe, een mooie en rustige camping. 
Vanuit daar zijn we naar Lutherstadt 
Wittenberg gefietst. Een hele mooie 
stad. We hebben daar o.a. een 
kerkdienst in de St. Severus kerk 

bijgewoond. We hebben daar een 
fietstocht van 50 km gefietst met een 
tempratuur van meer dan 30 graden. 
Helaas werd daar een echtpaar 
getroffen door corona en zij 
vertrokken naar huis. 
Maandag 20 juni 2022 vertrokken we 
richting Berlijn/Potsdam naar 
camping Himmelreich. Een camping 
tussen de bomen en aan zee.  

REISVERSLAG  

MIDDEN/OOST DUITSLAND  
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Mooi centraal voor een bezoek aan 
Potsdam, Schloss Sanssouci en de 
stad Berlijn. 

Daar hebben we een week gestaan. 
Ook hier werd weer een echtpaar 
getroffen door corona. Vanuit daar 
hebben we de stad Berlijn bezocht. 
We hebben daar een bustocht door 

de stad met veel 
bezienswaardigheden gedaan. De 
tocht duurde ruim 3 uur met een 
temperatuur van ongeveer 35 
graden. 
 
Ook hebben we daar Unterwelt 
Berlin bezocht. Dat is een 
schuilkelder onder de stad waar de 

bevolking kon schuilen voor 
bombardementen van de 
geallieerden.  
 
Zondagmorgen hadden we een 
dienst in de dorpskerk van Caputh. 
En ook weer een fietstocht door de 
omgeving met koffie en gebak. 
Vanuit daar zijn we vertrokken naar 
Vlotho. Daar werd ook een mooie 
fietstocht gemaakt langs de Wezer. 
Helaas werden wij zelf daar 
getroffen door corona. 
Woensdagavond de gezellige 
afscheidsavond met een hapje en 
drankje en een bedankje aan de 
leiding:  
Jan & Aartje de Wit en Rien & Janny 
van Brummelen. 
 
Henk & Martie Jansen, Voorthuizen. 
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Voorjaarskamp 2023 

Met veel mooie herinneringen aan 
het prachtige najaarskamp in de 
achterhoek (wat altijd in mijn 
geheugen zal achterblijven), is aan 
mij de eer dat ik u namens de 
kampcommissie mag uitnodigen 
voor het voorjaarskamp in Vessem 
(Brabant). Toch eerst nog even petje 
af voor de commissieleden van het 
najaarskamp, perfect georganiseerd 
en een mooi gevuld programma. We 
zullen ons uiterste best doen om in 
het spoor van jullie te blijven lopen 
en ook een aantrekkelijk 
voorjaarskamp aan te bieden.                           

Allereerst bieden wij jullie een 
prachtig gelegen camping met ruime 
plaatsen en een mooie omgeving 
waar we zeker gaan fietsen. Ook is 
er een interessante excursie en we 
doen ons best om voor zinvolle en 
een ontspannende avondvullingen te 
zorgen.  
Op de Euro camping in Vessem is 
het goed toeven.  
 

 

Er is ook een minpuntje er is daar 
maar 6 ampère stroom, iets waar we 
rekening mee moeten houden. 
Verder worden ook hier net als bij de 
Betteld de samenkomsten gehouden 
in de daarvoor aanwezige 
recreatiezaal/kantine, die 
ruimschoots aan de afmetingen 
voldoet om je heerlijk vrij te kunnen 
bewegen en we op gezette tijden 
warm en behaaglijk onze activiteiten 
kunnen doen. Kortom, alle 
ingrediënten zijn aanwezig om er 
samen weer een geweldig kamp van 
te maken. 

Pak je agenda en noteer: 15 tot en 
met 24 april voorjaarskamp CCC. 

We heten jullie daar van harte 
welkom op  Eurocamping Vessem. 

Zwembadweg 1, 5512 NW Vessem, 
zie ook de website. 

Joke Haspels namens de 
voorjaarskamp commissie 2023.

 
 
 
 

 
 
 
 

Welkom op het kamp vanaf woensdag 12 april (i.v.m. de paasdagen) 
 
Het boekje van het voorjaarskamp kunt u in de loop van december via 
de website van de CCC bekijken. 
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Vrijdag 10 september, we gaan op 
weg naar het najaarskamp op 
camping de Betteld, in korte broek 
en dat kon nog; op een buitje na 
was het mooie weer nog niet op. 
Even bellen en we werden bij de 
poort opgehaald en naar ons plekje 
gebracht. Einde middag de opening 
door het bestuur en daarna een 

heerlijk stampotbuffet.  
Zaterdag, leuke Oudhollandse 
spelen en een goede-doelen-markt  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

met eigengemaakte advocaat, maar 
die was snel uitverkocht. Ook 
konden we de hele week raden  
welke plaatsen er werden 

uitgebeeld.  
Zondag: Samenkomst met Cor 
Zuyderduyn die de preek verzorgde.  
Het thema was vergeving, je kon 
een speld horen vallen. De dag werd 
afgesloten met een zanghalfuurtje.  

NAJAARSKAMP 2022  
 
Camping de Betteld in Zelhem 

Door Joke haspels 
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Maandag: Wandelen in Zelhem waar 
fototegels in de stoep vertelden van  
vroegere tijden, daarna koffie met 
drie puntjes gebak.  

Dinsdag was er een fietstocht die op 
donderdag werd herhaald, 's avonds 
was er een folklore groep Wij Eren 't 
Olde. 

 
Woensdag: in de middag een een 
rondvaart door Zutphen, je kon er 

met de auto of fiets naartoe, heel 
mooi om de plaats vanaf het water te 
zien. Daarna lekkere koffie met koek 
op een mooie locatie.  
 

Donderdag: je kon naar het museum 
Smedekinck, wij hadden de 
fietstocht met een buitje onderweg, 
maar na de koffie met appeltaart 
waren we weer droog. Een mooie 
tocht met een super lekkere lunch. 's 
Avonds het zangkoor Halleluja met 
heel veel jonge leden, we mochten 
ook mee zingen.  
 

 
 
Op vrijdag: ledenvergadering en 
alles wat erbij hoort en 's avonds een 
heerlijk buffet.  
 
Zaterdag: weer huiswaarts na een 
hele geslaagde week.  
Bedankt commissie, we geven jullie 
een tien. 
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Hallo, Wij zijn Wim en Hennie Hol en 
wij wonen in Putten. 
Wij zijn ruim 7 jaar getrouwd. 
Wij hebben onze eerste man en 
vrouw allebei verloren aan de nare 
ziekte kanker. Wim heeft 4 kinderen 
(zonen) en 8 kleinkinderen. Hennie 
heeft 6 kinderen en 12 kleinkinderen, 
samen dus 10 kinderen plus 
aanhang en 20 kleinkinderen. Met 
veel broers, zussen en aangetrouwd, 
buren, vrienden en kennissen. Best 
veel verjaardagen, overal verspreid.  
Wim had ook nog een moeder van 
96 jaar die in Bergambacht woonde, 
maar zij is net 2 weken geleden 
overleden, die we ook telkens een  
bezoek brachten. Hoe wij lid zijn 
geworden, dat kwam door Jan de 
Wit, een vriend van Wim! 

 
 
 
 
 
 
En het bevalt goed. Rondje 
Nederland was onze eerste reis. 
Daarna hebben we voor Frankrijk 
gekozen, bij boer Sam, wat super 
leuk was. Geweldige camping en 
een leuke groep. Met een goed team 
(vandaar deze foto). 
Mooie tochten met de fiets, bus , 
boot en ook een zwembad. We 
raden iedereen aan om daar een 
keer heen te gaan. Dat de CCC 
christelijk is voelt goed en vinden wij 
ook belangrijk, je voelt elkaar aan, 
dat geeft meerwaarde. Zo hopen wij 
elkaar weer te ontmoeten op een 
volgende vakantie, bij gezondheid! 
En geven nu de pen door aan Bart 
en Harmpje Prins. 
Met hartelijke groet van  
Wim en Hennie. 

  

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR….. 
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Bedankje 
 
Wat waren we blij verrast met de 
collecte voor de stichting KIMON 
project JEDIDJA dit najaarskamp 
maar ook tijdens onze reis naar 
Frankrijk waarvan onze dochter 
Marianne ook deelnemer was. 
Zij werkt al 19 jaar samen met Gerda 
Klaver in Guinee-Bissau een land in 
West Afrika voor Kimon in project 
Jedidja. Ze begeleiden gehandicapte 
kinderen in thuissituatie met 
medicijnen en andere hulpmiddelen. 
Deze kinderen zitten in een sponsor 
project zodat daar ook schoolgeld en  
 
 
 
 
 
 

 
 
eventueel medicijnen uit kunnen 
worden betaald. Er zijn ongeveer 
550 kinderen die worden begeleid. 
Tevens hebben ze een evangelisatie 
programma met kinderclubs hiermee 
bereiken ze ongeveer 4000 kinderen 
verspreid over het land. Dit wordt 
verzorgd door leerkrachten uit de 
bevolking die zelf weer worden 
begeleid door Marianne. Het geld is 
daarom een welkome aanvulling 
voor de kosten.  
Hartelijk bedankt namens KIMON. 
Alie en Adrie van Helden 
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Ingestuurd door Wichert Drost 

 

Maranatha, Jezus kom! 

 

D’ eenvoudigen wil God steeds 
gadeslaan. Ps. 116:4 berijmd.  
 
Het verhaal van die eenvoudige, 
anders begaafde jongen,  
Beperkt wordt zo iemand ook wel 
genoemd. Maar wij hebben allemaal 
wel een beperking, toch? Een 
onderwerp om over na te denken 
voor het nieuwe jaar. Deze 
jongeman had de Heere Jezus lief, 
in al zijn eenvoud! Naast zijn bed 
stond steevast zijn gepakte koffertje. 
En  ’s morgens als hij wakker werd, 
deed hij altijd als eerste de gordijnen 
van zijn slaapkamer open. En vaak 
keek hij dan verlangend naar de 
hemel. En als deze wolkeloos was, 
verzuchtte hij teleurgesteld: ‘O, 
vandaag komt Hij niet…’ 
Want hij wist dat in zijn Bijbeltje 
stond: ‘En ziet, Hij komt met de 
wolken. En alle oog zal Hem zien’.  
Groot was zijn verlangen om bij de 

Heere te mogen zijn. Als het ware 

reikhalzend, met een gepakt 

koffertje, verwachtte hij die dag met 

groot verlangen. Op Gods tijd en 

wijze heeft hij zijn wens verkregen. 

Nee, hij heeft Hem zó niet gezien, op 

de wolken. Maar de Heere haalde 

hem thuis, om altijd bij Hem te  

mogen zijn, en Hem te zien in Zijn 

heerlijkheid. Beschamend voorbeeld, 

 

 

 

 

 

 

 

nietwaar? Want verwachten u en ik  
Hem? 
Zijn wij reisvaardig? Hebben wij – 
om zo te zeggen – onze reisbagage 
gereed staan? Zijn onze 
reispapieren gereed? Is ons 
paspoort getekend, met het bloed 
van het Lam? 
Nee, van nature is dat zeker niet zo. 
Worden we liefst met rust gelaten, 
slapend in de top van een mast 
boven een woedende en kolkende 
zee. Laten we de woorden van de 
Heere Jezus ter harte nemen: 
‘Daarom, zijn wij bereid? Zien we 
rondom ons heen, dan wijst alles op 
Zijn tweede komst. Zijn u en ik 
reisvaardig? Want het zal wat zijn, 
gemeend in te gaan en niet te 
kunnen.  
Daarom, BENT U OOK BEREID? 
Wie zijn er dan bereid?  
Degenen die de dag van Zijn 
verschijning hebben lief gekregen. 
Als er ooit een tijd was, dat we 
bereid moeten zijn, dan is het nu 
wel. 
Want Hij komt. Wanneer? Wanneer 
niemand het verwacht en als 
niemand er erg in heeft. Als een dief 
in de nacht. Daarom: haast u. Zijt 
bereid! Smeek dan of de Heere u, 
jou en mij mag  voor- en 
toebereiden. 
Eens komt het laatste jaar.  
We vliegen heen. 
 

ALLERHANDE 
Een rubriek met van alles en nog wat 
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Ook komt de laatste dag hier van 

ons leven. 

Maar wie zijn hart aan God heeft 

mogen geven, 

Behoeft voor deze dag hier niet te 

beven, 

Want hij komt Thuis, die steunt op 

Hem alleen. 

Dat wij dan allen héden zijn bereid, 

Éér onze tijd verglijdt in   

d’ eeuwigheid!.
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Ergens gelezen door Geri van der 
Weijde 
 
"Ik had een uur met mijn vader op de 
bank gezeten, omdat hij wat geld 
moest overmaken. Ik kon het niet 
laten en vroeg ... 
“Papa, waarom activeren we uw 
internetbankieren niet? '' 
“Waarom zou ik dat doen?'' Vroeg hij 
“Nou, dan hoef je hier geen uur door 
te brengen voor zaken als vervoer. 
U kunt zelfs online uw 
boodschappen doen. Alles zal zo 
gemakkelijk zijn! '' 
Ik was zo opgewonden om hem de 
wereld van internetbankieren te 
introduceren. 
Hij vroeg: “ Als ik dat doe, hoef ik het 
huis niet uit? 
Ja, ja, zei ik. Ik vertelde hem hoe 
zelfs kruidenierswaren nu aan de 
deur kunnen worden bezorgd en hoe 
supermarkten alles bezorgen! 
Zijn antwoord maakte me verbijsterd. 
Hij zei:“ Sinds ik vandaag bij deze 
bank ben gekomen, heb ik vier van  
mijn vrienden ontmoet, ik heb een 
tijdje gepraat met het personeel dat 
me inmiddels heel goed kent. 
Je weet dat ik alleen ben ... dit is wat 
ik nodig heb. Ik maak me graag klaar 
en kom naar de bank. Ik heb genoeg 

tijd, het is de fysieke aanraking waar 
ik naar verlang. 
Twee jaar geleden werd ik ziek. De 
winkeleigenaar van wie ik fruit koop,  
kwam naar me toe en zat aan mijn 
bed en huilde. 
Toen je moeder een paar dagen 
geleden viel tijdens haar 
ochtendwandeling, zag onze  
plaatselijke kruidenier haar en  
haalde onmiddellijk zijn auto om 
haar naar huis te brengen, omdat hij 
weet waar ik woon. 
Zou ik die 'menselijke' aanraking 
hebben als alles online zou komen? 
Waarom zou ik willen dat alles aan 
mij geleverd wordt en mij dwingen 
om alleen met mijn computer te 
communiceren? 
Ik ken graag de persoon met wie ik 
te maken heb en niet alleen de 
'verkoper'. Het creëert relaties van 
relaties. 
Leveren online supermarkten dit 
allemaal ook?  
Technologie is geen leven ... 
Tijd doorbrengen met mensen ..  
Niet met apparaten, dat is leven !" 
 
Verspreid deze belangrijke 
boodschap met vrienden en familie, 
om iedereen te laten beseffen wat 

echt belangrijk is.          
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Romige Andijviestamppot 
 
Wat heb je nodig: 
 
750 gram geschilde aardappels [afkokers] 
500 gram gesneden andijvie 
150 gram gehakt 
125 gram gerookte spekblokjes 
100 gram roomkaas of mon chou 
3 eetlepels lenteuitjes soep poeder uit een pakje 
1 theelepel zout 
 
Hoe maak je het: 
  
Snij de aardappels in niet te grote stukken en was ze. 
Gebruik een grote pan. 
Kook de aardappels in 15-20 minuten gaar in weinig water met zout. 
Schep na een kooktijd van 10 minuten de gewassen andijvie op de 
aardappelen. 
En breng dit weer aan de kook. 
Bak de spekblokjes uit in een koekenpan. 
Voeg het gehakt bij de spek en bak het rul en grijs. 
Als de aardappels gaar zijn doe ze dan over in een vergiet. 
Doe de aardappels terug in de pan en 
stamp ze fijn.  
Roer de geslonken andijvie, het 
gehakt, spek, roomkaas en 
uienpoeder er door. 
Breng de stamppot op smaak met 
zout en peper. 
 
 
Eet smakelijk 
 
  

MIJN RECEPT 
Ingestuurd door Alie van Helden 
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Troostmuziek 

 
Muziek bespeelt de snaren 

van mijn hart die mij verklaren 

gevoel van onvoorspelbaarheid 

't besef van jou aanwezigheid 

 

Muziek gevormd uit tonen 

t' Kondigt mij De Jezus aan 

in gedachten bij personen 

die naar Hem zijn toegegaan 

 

Muziek die mij doet dragen 

in gemis en in verdriet 
en met zoveel vragen 

't is de Vader die mij ziet 
 

Muziek van herinneringen 

van gedachten in mijn hoofd 

en van Kerst die doet bezingen 

van 't Kindje dat ons is beloofd 
 

Muziek is ook een medicijn 

bezongen in een lied 

te weten waar ze nu al zijn 

't brengt troost in mijn verdriet. 
 

Robert Doek  (www.gedichtensite.nl) 
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