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….en dit jaar weer een helpende hand in het binnenland. 

 

Vanwege de coronaperikelen heeft het bestuur van Ichthus ook dit jaar 

weer een vakantieweek in Nederland georganiseerd. Aanvankelijk was het 

nu ook in Luyksgestel de bedoeling maar omdat dat door Oekraïners be-

zet was werd het De Vrije Vogel in Elsloo. De week stond in het teken van 

ontmoeting, gezelligheid en samenzijn. Twee keer zijn we een dag in tou-

ringcar met elkaar uit geweest. Naar Leeuwarden en Giethoorn. Het thema in deze week was Elfste-

dentocht. In het begin van de week kregen de gasten allemaal een stempelkaart. Toen we de laat-

ste avond allemaal in Elfstedentochttenu aan tafel zaten kwamen er zelfs twee hoogwaardigheids-

bekleders die controleerden of er voldoende stempels op de kaart stonden. Bij voldoende stempels 

werd een Elfstedenkruisje overhandigd waarbij er wel Dank u wel Edelachtbare tegen de burge-

meester van Ichthusland gezegd moest worden. Uit de evaluatie-formulieren blijkt dat iedereen het 

goed tot heel goed naar de zin heeft gehad en in deze vakantiekrant valt dat af te lezen van de vele 

foto’s en uit de verslagen van iedere dag. 

 

Klaas Schra 
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Alle vogels hebben nesten 

Specht en merel, duif en spreeuw 

Zuiden, noorden, oosten, westen 

Nesten, veilig, eeuw na eeuw 

Nest van strootjes, nest van blaren 

Nest van snippers van papier 

Nesten, veilig weggeborgen 

In het riet van de natuur 

In de bomen, in de struiken 

Onder daken, in een stal 

Vrije,vrije, vrije vogels 

Vrije vogels, overal 
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Wij, als vrijwilligers, werden tussen 10 uur en half 

11 verwacht. We zaten buiten in een grote tent en 

kregen daar koffie omdat binnen alles nog niet 

schoongemaakt was. Ook de lunche was in de tent. 

We mochten picknicken. Dat was gelijk om in de 

vakantiestemming te komen.  

Ongeveer rond 13.30 uur kwamen de eerste gas-

ten, maar ook zij konden nog niet naar binnen. Dat 

was eigenlijk niet zo leuk “binnen”komen. Riet en 

Jan zijn door de ouders van Jan gebracht. Gerda 

en Harm en Philip kwamen voor het eerst.   Dat 

was best spannend, wat achteraf reuze mee viel.  

De gasten kregen een kopje koffie of thee. Daarna 

gingen we de slaapkamers bekijken. Om 18.00 uur 

gingen we eten. We hadden tonijnsalade vooraf, en 

als hoofdgerecht een jachtschotel met bloemkool 

en rauwkost. Het toetje was appeltaart met vanille-

saus.  

‘s Avonds hadden we een kennismakingsspel. Met 

houten bordjes met letters aan beide kanten. Daar 

konden we namen en woorden mee maken. Er 

werden vragen gesteld en we moesten door middel 

van de bordjes snel een antwoord geven. Er waren 

winnaars, en die kregen een prijsje, een zakje met 

chocola.  

Sommige gasten waren moe en gingen op tijd naar 

bed.  

Unit 1: Gerda, Riet, Mieke en Gerdi. 
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Nadat we allemaal genoten hebben van het ontbijt, is 
het tijd voor de eerste kerkdienst.  

Het thema is: Loofhuttenfeest.  

De tekst voor de preek is: 2 Korinthe 5:1.  

Het is lekker weer. We genieten buiten in het zonne-
tje van een lekker bakje koffie met gebak dat door 
vrijwilligers is gebakken.  

Ondertussen komt Margriet Vermeij aan in het hotel. 

Na de lunch en een vrij uurtje is het tijd voor een 
wandeling door de natuur. We moeten een drukke 
weg oversteken. Gelukkig is Klaas onze 'klaasover'. 
Fernand zag onderweg een inktzwam. Hij wilde laten 
zien dat er inkt uitkomt als je aan de paddenstoel 
schut. En toen brak tie... wat blijkt... paddenstoelen 
zijn beschermd en daar mag je helemaal niet aanko-
men. We denken dat we een rondje kunnen lopen 
door het bos. Gelukkig komen we er op tijd achter 
dat het niet gaat... de weg loopt helemaal naar Ap-
pelscha. We keren om, om dezelfde weg terug te lo-
pen en komen op tijd voor de kerkdienst in het hotel 
aan. 

De tweede kerkdienst heeft als thema: het is niet al-
les goud wat er blinkt.  
 
De tekst is: Openbaring 3:18a.  
De collecte van beide diensten is voor een jongetje 
van 15 maanden met een schisis die dringend hulp 
nodig heeft. Dit is een project van Stichting HVC.  

Na het diner dat bestond uit voorafje: mozzarella met 
tomaat, hoofdgerecht:  worteltjes, kabeljauw, aardap-
pelbolletjes, salade en als toetje limoen mousse. 

Margriet Vermeij heeft gisteren haar 40 jarig huwe-
lijksjubileum gevierd. Dit willen we natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. We hebben allemaal op 
een kaart onze naam geschreven. Paniek... de kaart 
is zoek. Dan zit er niets anders op dan Margriet de 
lege envelop te geven en iets lekkers onder voor de 
douche. Na een half uur zoeken is de kaart gevon-
den! Gewoon tussen de spullen van Klaas. 

In de avond hebben we liederen gezongen Alfred 
heeft ons begeleid op het keyboard.  

Na een glaasje is ook de tweede dag alweer voorbij. 
Wat gaat het toch snel als het zo gezellig is.  

Elise, Johan, Dianne, Margriet van Drie, Corry en 
Nellienke 
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Tijdens het ontbijt werden we verrast met een toneel-

stukje over de vergeten toilettas van Klaas. Hilda en 

Margriet kwamen na een barre schaatstocht aan met 

een ruim gevulde toilettas (grote koffer).  

Openbaring 2:8-11 Brief aan de gemeente van Smyrna 

was het onderwerp tijdens de Bijbelstudie. Per unit heb-

ben we vragen besproken. Everdien zorgde ondertus-

sen voor de koffie. Er kwamen mooie gesprekken op 

gang. Nadat de vier vragen besproken waren hebben 

we dit gezamenlijk nabesproken.  

Om half één stond de lunch op het programma. Vanaf 

half twee was er een vrije middag. Er werd heerlijk ge-

zwommen in het zwembad, daimond painting kaarten 

gemaakt. Ook aan de puzzel van 1000  stukje van 

Friesland werden stukjes aangelegd. Er was de Ichthus 

beautysalon waar o.a. handverzorging en van een voe-

tenbadje genoten werd. Heerlijke verwennerij met crè-

mes en lotions.  

Om vier uur was er koffie en thee en nog lekker een 

vrije invulling tot 18.00 uur.  

Toen stond het diner klaar.  

– Tartaar van gerookt zalm en komkommer 

– Gegrilde kipfilet met tomaten - maïs salade  

– Eton mess met rood fruit. 

Wat heerlijk was! 

De avondsluiting ging over Openbaring 2:1-7. De brie-

ven aan Efeze. 

Toen was er de spel/quiz avond. Er waren vragen over 

onder andere provincies, sportvelden, borstels, auto-

merken en uitwerpselen van dieren. 

De uitslag wie er gewonnen heeft laat nog even op zich 

wachten. 

Daarna was er een hapje en een drankje met Friese Na-

gelkaas en Thynethalerkaas en voor de niet kaaslief-

hebber was er een stukje Gelderse rookworst. 

Bernd, Fernand, Ria, Else Marieke 
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Dianne Maas 

Hilda de heer 

Jan Lute 

Klaas Schra 

Ben Munter 

Marian Kruit 

Philip Kraaijenveld 

Mariken Stapper 

Nico Noorlander 

Corrie van de Bosch 

Wim Baan 

Elise van Oosten 
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U bent met mij alle dagen, 

dat ervaar ik telkens weer  

en toch zijn er zoveel uren, 

dat ik dat vergeet, o Heer. 

 

Dan zie ik mijn toekomst donker 

en geen uitzicht in “t verschiet, 

maar dat U dicht aan mijn zij gaat, 

Heer mijn God , dat zie ik niet. 

 

Pas na mijn vertwijfeld vragen, 

toen ik U om uitkomst bad, 

wees U met vertrouwde woorden 

naar een onbegaanbaar pad. 

 

En toen ik geen stap kon lopen, 

al te zeer door angst verblind, 

zei U mij: Er loopt een voetspoor, 

waarop je je moed hervindt. 

 

Want geen pad is onbegaanbaar, 

Ik ga immers  aan je zij, 

waar Mijn weg is, ligt jouw toekomst, 

volg Mij en vertrouw op Mij. 

 

U bent met mij alle dagen, 

dat ervaar ik telkens weer, 

als ik U maar vast blijf houden 

is er geen alleen zijn meer. 
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Na een goede nachtrust mochten we allen gezond en uitgerust 

opstaan. 

Het ontbijtbuffet was rijkelijk voorzien van brood en beleg, er was 

keuze genoeg voor iedereen. Vandaag mochten we een lunch-

pakket klaar maken om mee te nemen naar onze trip van Leeu-

warden. Er was volgens Wiep wel wat struikreclame aanwezig, 

want de broodzakjes kwamen duidelijk bij de Ikea vandaan!! 

Het ontbijt werd afgesloten door de dominee door met ons te le-

zen uit Ps: 5 hierna volgde en korte meditatie hierover. 

Klaas volgde met het uitleggen over het programma van de dag. 

We werden in de bus begeleid door buschauffeur Kees van Cou-

lant touring door het groen gekleurde Friesland en onderweg wer-

den verschillende bezienswaardigheden benoemd en wis je 

datjes. 

Om 11.00 uur arriveerden we in Leeuwarden en de zon scheen 

volop. We hebben met elkaar koffie gedronken voordat we de 

stad in gingen. 

Een groepsfoto bij de Oldehove (vrijstaande kerktoren die een 

beetje scheef staat) kon niet ontbreken, maar eer dat deze foto 

gemaakt was..... Stonden we allemaal goed, gaat de fontein aan 

en juist op de plek waar wij mooi opgesteld stonden!!  

In verschillende groepen zijn we de stad in gegaan om te winke-

len, bezienswaardigheden te bekijken. 

Één winken in het bijzonder heeft deze dag goede zaken gedaan, 

dat is de pop-up winkel met wel héél véél verschillende smaken 

kruidnoten. Er werd geproefd en uiteindelijk werden en vele sma-

ken gekocht. Zelfs een pot pindakaas met kruidnoten, zijn be-

nieuwd of dit lekker was??? 

Alfred zag in de winkelstraat een drietal straatmuzikanten staan 

en ging er snel op af. Hij deed wat geld in het bakje en zijn glim-

lach was zo groot toen ze nog mooier gingen spelen voor hem. 

Hij danste met zijn rolstoel over de straat, zo mooi om te zien hoe 

hij hiervan genoot! 

De souvenierwinkel mocht niet voorbij gelopen worden, zo werden en cadeautjes voor thuis gekocht, spullen 

voor de bonte avond en ansichtkaartjes om te versturen. 

Om 15.00 uur zijn we via een touristische route weer richting Elsloo gegaan. We konden ons even opfrissen 

voor het avondprogramma. 

Om 18.00 uur gingen we aan tafel samen met de mondharmonicagroep "de Nieuwstap". 

De afsluiting na het eten werd gehouden met het lezen en bespreken van openbaring: 2 de 3e brief aan Per-

gamus. 

De mondharmonicagroep speelde deze avond voor ons en Alfred begeleide mee op zijn keyboard. Wij zon-

gen mee met de liederen, wat was dit een mooie en gezellige avond. 

Dankbaar voor deze mooie en gezellige dag ging een ieder weer naar bed. 
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Giethoorn 

 

We zijn hlohering aan de kort??? 

 

Wij zijn n’ ontbijt naar de bus toegegaan die om 

9:30 uur al aanwezig was. 

We hadden bij mooi weer een voorspoedige reis 

naar Giethoorn via Steenwijk. 

We zijn bij “Het Zwaantje” hartelijk ontvangen 

door Jan, de bedrijfsleider. 

Na binnenkomst zijn we verrast met appeltaart 

gebak…….sorry: het was slagroom met cake! 

Hierna zijn we “de boot”in gegaan! 

Er waren 2 boten bemachtig om iedereen een 

plaatsje te geven, elk met een lift. 

Wij hadden Jan als schipper, die man kletste je 

de oren van het hoofd. 

Het was een mooie boottocht. 

Na de vaartocht kregen we in “Het Zwaantje” 

patat met een kroket te eten. 

 

Nadat we met z’n alle weer in de bus zaten gin-

gen we via Heerenveen langs Thialf en het Abe 

Lenstra Centrum weer na “De Vrije Vogel”. 

 

In “De Vrije Vogel” kregen we heerlijke koffie 

van Everdien. 

Na de avondmaaltijd van patat en kalkoen heb-

ben nog gezellig gezongen. 
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….  Dianne  erg genoot van haar      

advocaat met  slagroom. 

… Dat zij  met een echt heus 

Friespaard op de foto is gegaan. 

...Johan nieuwe pantoffels heeft         

gekocht  met korting. 

...Hij het etiket eraan liet zitten zodat 

hij ze nog terug kon sturen als ze 

niet bevielen. 

… Philip zijn schoen kapot ging 

… Ben en Nico half Friesland doorge-

reden zijn om een schoenmaker te 

vinden  

… Uiteindelijk toch zijn reserve paar 

uit Sliedrecht via Nunspeet bij 

hem kwam. 

… Dat Wiep en Marian goed Chinees 

kunnen praten zonder daarvoor 

gestudeerd te hebben. 

… Wiep er wel pijn van in zijn keel 

krijgt. 

… Dat Pieter zijn rolstoel wilde slopen 

… Dit niet geadviseerd werd vanwege 

de lage oud ijzer prijs. 

… Dat Wiep en Fernand wel hééé’l 

erg trots zijn op hun stad 

… Pieter zijn rolstoel banden zo zacht 

waren dat Fernand genoodzaakt 

was om in Leeuwarden een fiet-

senmaker te zoeken die dit kon 

oplossen... 

 



 17 

 

… Dat Corry aan het einde van de 

week zich verbaasd dat er maar 

3 gasten in haar unit zitten 

… Als Bernd naar de wc gaat dan 

zegt dat hij de aardappels gaat 

afgieten…. 

… Of hij zegt dat hij de geit gaat ver-

stekken 

… Hilda, Corry en Margriet de echte 

oranje koek samen met Dianne 

geproeft hebben 

… Zij dit gedaan hebben op een ter-

rasje in Leeuwarden 

… Ben en Nico nog nooit van 

“aangemaakte” groente hebben 

gehoord. 

… Else Marieke en Nellienke van 

Wiep Nederlands hebben ge-

leerd. 

… Zij nu weten wat de begrippen 

nu,zo en straks betekenen qua 

tijdbegrip 

… De pepernoten winkel dinsdag 

een goede omzet heeft gedraaid 

… Er vele gasten en vrijwilligers zak-

jes pepernoten hebben gekocht. 

…  De pepernoten winkel wel 88 ver-

schillende smaken hadt. 

… De Pepernoten heel erg lekker  

zijn en je er van bijft eten. 
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 Rond 8.00u  begonnen we de dag met een heerlijk ontbijt, 

waarna de dominee de maaltijd eindigde met het lezen van 

psalm 130, waar hij mooie uitleg bij gaf. 

Daarna vrije ochtend waarbij sommige gasten met hulp van 

de vrijwilligers gingen zwemmen in heerlijk warm water 

van  ongeveer 30 graden. Wat een luxe is dat, 

een zwembad bij ons hotel.  

Onder leiding van Margriet van Drie en Bernd kreeg de groep 

les in aquajogging. De spieren werden los gemaakt en er 

werd met gewichten gewerkt. 

De andere gasten en vrijwilligers hielden zich bezig met kleu-

ren, diamont painting , 

Puzzelen of zich voorbereiden voor de bonte avond.  

Om 12.30u was de lunch, daar kregen we een heerlijke sala-

de bij.  

Na de lunch voordat de dominee eindigde met ons, 

las Carla een gedicht voor. “Gods onbekende voetstap”. 

Daarna gingen veel gasten even rusten, want met de bonte 

avond wordt het al gauw heel laat. Ook moesten de koffers 

alweer worden gepakt. 

Ongeveer zes gasten gingen nog een eindje wandelen in het 

bos met vrijwilligers. 

Om half zes gingen we aan tafel en werden we verrast door 

een heel gezellige gedekte tafel. 

Met mooie menu kaarten, uiteraard met een plaatje erop van 

de Friese Elfstedentocht. 

Leuke servetten en leuk verpakt, plakje ontbijtkoek, zakje 

kleine spekjes en cacaopoeder 

hele mooie bijbeltekst erbij. Er was gevraagd om in winters 

tenue aan tafel te komen, want het thema was natuurlijk de 

hele week al. De Friese Elfstedentocht. 

Van dikke mutsen en sjaals, schaatsen om de nek, warme 

pantoffels en dames in Friese klederdracht, het was een bont 

gezelschap wat aan tafel ging. 

Het menu was: Chinese tomaten soep, Chinees buffet en ly-

chees. Het was heerlijk. 

Onder het eten kregen we hoog bezoek van de burgemeester 

en loco burgemeester van Leeuwarden. Ze kwamen de me-

dailles uitreiken aan de gasten die de Elfstedentocht gereden 

hadden. Dat ging heel officieel, er moest een vraag worden 

beantwoord en er moest netjes edelachtbare worden gezegd 

en dan kreeg je de medaille.  

We hebben heel veel gelachen. 
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Tijden het eten hebben Jan en Riet door middel van de stem 

van Hilda, de vrijwilligers bedankt voor de lieve trouwe zorg en 

aandacht die ze deze week gekregen hadden. 

Ook de andere gasten werden bedankt. Ze vroegen om met el-

kaar Abba Vader te zingen. Heel mooi en ontroerend. 

Na de maaltijd deed de dominee de avondsluiting en sloot af 

met gebed.  

Toen begon de bonte avond. Margriet v Drie en Corrie zongen 

een vers dat heette “De Siamese tweeling, heel leuk, ze had-

den samen aan elkaar een grote broek aan 

met bretels en een bolhoed op. Heel leuk verzonnen.  

Nellienke en Alfred waren een cabaretduo wat ook heel leuk 

was. 

Margriet Vermeij en Hilda deden een lied met refrein van Stavo-

ren naar Dokkum van links naar rechts, waarin alle gasten in 

voor kwamen met een leuke belevenis van deze week.  

Tussendoor hielden we even pauze voor iets te drinken en 

weer lekkere snacks. 

Toen waren de Tuttebellen aan de beurt, ze waren vriendinnen 

in het bejaardentehuis. 

Tonet, Nellienke, Else Marieke en Annelies, ze hadden verha-

len over de Ichthus familie wat ze die week beleeft hadden, 

heel leuk en daar dronken ze een glaasje brandewijn bij wat ge-

loof ik heel sterk was.  

Daarna kregen we een bezoek aan Giethoorn, met in de hoofd-

rol de Chinees Wiep,Fhilip, Ben, Marian, Annie en Annelies. 

Een hilarisch stuk waarin de Chinezen en andere gasten gingen 

varen in Giethoorn, wat helemaal verkeerd ging en de gids heel 

welbespraakt vertelde wat ze allemaal zagen.  

Alle stukjes die gedaan werden die avond waren heel erg leuk 

en ieder had op zijn manier zijn eigen bijdrage daarin. 

Aan het eind van de bonte avond, bedankte Ria alle vrijwilligers 

met een mooie speech, voor alle lieve, fijne liefdevolle zorg en 

aandacht voor alle gasten.  

De vrijwilligers kregen een schort aangeboden door Carla, wat 

ze gaf namens Ichthus. 

Zo kwam er een einde aan deze leuke, gezellige en mooie dag 

en laatste avond van 

onze vakantie week in Elsloo. 

 

Dit verslag is gemaakt door Pieter, Margriet Vermeij en Carla 
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Op de wijs van: Voor naar achter 

van links naar rechts 

Refrein: Van Sta voren naar Dok-

kum en weer terug 4x 

Lied: 

Zaterdag kwamen als 1e  de vrijwil-

ligers aan 

De vrije vogel had de welkoms tent 

al staan 

 

Onze gastvrouw Everdien 

Kon door de grote hoeveelheid 

Koek, taart en suikerbrood 

De situatie bijna niet meer over-

zien 

We hebben wel te genoeg te snoe-

pen tot de kerst 

O, maar ik heb ook nog chocolade 

en gehaktballen 

Roept Tonet tegen de rest. 

 

Als eerste kwamen Gerda en 

Harm aangesjeest 

Zij zijn samen al de hele wereld 

over geweest 

Vervolgens werd er door een vol-

gende taxi gestopt 

Waarin Ria en Carla op de achter-

bank waren gepropt 

Eén rollator op de voorbank 

De andere tussen hun in 

Geen malleur Carla en Ria hadden 

het naar hun zin. 

 

Corry is instaat om wat haar ogen 

zien 

Met haar handen te slopen 

Gelukkig komt Bertus dan met zijn 

gereedschapkist aan lopen 

Iets maken zit hem in het bloed 

Ook foto’s maken lukt hem goed. 

 

Johan onze bankier in spe 

Reisde met kapotte pantoffels mee 

Voor nieuwe werden alle winkels in  

Leeuwarden door hem bezocht 

En de aller goedkoopste zijn ge-

kocht 

Nellienke heeft ook nu dit zuinig-

heids virus gekregen 

En besloot het bakje gratis proefno-

ten in Johans hand te legen 

 

Dianne en Margriet schaamde zich 

rot 

En zette het op een lopen 

En Hilda voelde zich nu toch wel 

genoodzaakt 

Om een kilo of wat noten te kopen 

 

We moeten Mieke niet vergeten 

Want die staat nog boven de puzzel 

te zweten 

Nu moeten wij zoooo naar huis 

Want Else Marieke komt ook zoooo 

thuis 

 

Mariken, in het zwembad goed fa-

natiek 

Aquajogte op Bernd z’n muziek 

Hij zorgde voor een lekkere “beat” 

De oefeningen werden verzorgd 

door Margriet 

Marian in de ban van de elfsteden 

Kwam met een dik wollen vest het 

zwembad binnen treden 

 

Pieter had het al snel in de gaten  

Fernand en ik worden dikke maten 

Pieter wordt niet graag nat 

En ging dus niet zwemmen  

en al helemaal niet met regen op 

pad 

Fernand heeft ook nog een ander 

talent 

En liet ons met Wiep weten dat 

Hij het Hasselts volkslied kent 
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Ze zongen met luiden stem 

En muzikaal begeleidde Alfred hen. 

 

Onze Gerdi werd onaangenaam 

verrast 

Zij had “gewoon” even geplast 

En  dacht weer naar de zaal te lo-

pen 

Wilde de WC deur niet meer open 

O, heb ook m’n telefoon niet mee 

Straks zit ik hier wel een dag of 

twee 

Gelukkig voor onze best meid 

Werd ze snel bevrijdt 

 

Philip en Ben zijn een team en dat 

is fijn 

Want voor kennis moet je bij Philip 

zijn 

Topografie is namelijk niet Ben’s 

beste kant 

Door hem waren we bijna in Lim-

burg beland 

Als chauffeur wist je heus de weg 

te weten 

Kennelijk was je de ligging van dit 

plaatsje wel even vergeten 

 

Klaas regelde in Giethoorn een uit-

je met de boot 

Maar Nico’s angst was groot 

Hij zag leeuwen en beren 

En dacht dat we nooit in Elsloo 

heel terugzouden keren 

Elise werd door bootsman Jan 

Op ’t achterdek neer gezet 

En zij hadden samen de grootst 

pret 

 

Jan en Riet genoten mee met alle 

vrolijke verhalen 

Annie deed er nog een schepje bo-

ven op 

Maar voor Annelies voelde het als 

een flop 

Schipper Henk was niet zo van de 

verhalen 

En dat vond zij toch flink balen.  
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Dag verslag vrijdag 14 oktober 

Dan is het de dag alweer dat we het mooie Els-

loo gaan verlaten en ieder weer huiswaard 

keert met een hart en hoofd vol mooie herinne-

ringen aan deze vakantie. Wat vliegt de tijd 

toch snel voorbij als het zo gezellig is met el-

kaar. 

Rond de klok van acht uur komen de gasten en 

vrijwilligers rustig aan in de eetzaal voor het 

ontbijt. Na het ontbijt eindigt ds. Noorlander de 

maaltijd met het lezen uit de Bijbel. Hij leest de 

laatste brief aan Laodicea uit openbaringen 3: 

14-22 Daarna neemt Klaas het woord om de 

laatste mededelingen door te geven en be-

dankt een ieder voor zijn of haar inzet om de 

vakantie in Elsloo onvergetelijk te maken. Op 

verzoek van Alfred zingen we met elkaar als 

afsluiting psalm 134:4 Dat ’s Heeren zegen op 

u daal. 

Daarna gaan we naar de kamers van de gas-

ten om het laatste spullen nog in te pakken en 

de koffers naar de hal te brengen. We nemen 

afscheid van elkaar. Mooie woorden worden er 

gezegd en bedankjes gaan over en weer voor 

de fijne week. 

Sommigen werden opgehaald door familie of 

gingen met de taxi huiswaarts. We kunnen met 

dank aan God die ons bewaarde en spaarde 

terug zien op een mooi en goede vakantie. Nu 

begint het nagenieten van deze prachtige da-

gen in Elsloo ( Friesland) it wie aardich om jo te 

treffe oant sjen ((het was prettig om jou te ont-

moeten tot ziens) 

Annie ten Voorde en Annelies Langelaar 
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Gods onbekende voetstap 

 

Geloven dat Gods vaderhand 

Ook is in moeite en pijn, 

Als ’t leven zwaar en donker is 

Dat Zijn beproeving liefde is 

wat kan dat moeilijk zijn. 

 

Gods voetstap op ons levenspad, 

Zijn onbekende wegen, 

als het verdriet ons overmant, 

het is te hoog voor ons verstand; 

wij zijn ermee verlegen. 

 

God Die zo hoog, zo heilig is 

wij nietig stof, vol zonden. 

Hoe zouden wij Zijn raad verstaan? 

In Christus ziet Hij zondaars aan, 

heeft Zich met hun verbonden. 

 

Hij legt ons niet Zijn wegen uit, 

te klein is ons verstand. 

Zijn voetstap is vol heil en vree 

Hij leidt ons door de diepste zee, 

Hij neemt ons bij de hand. 

 

En nooit laat Hij zijn kind’ren los 

zij zullen niet bezwijken. 

Gaat het door angsten, moeiten, pijn, 

Hij zal er altijd, altijd zijn, 

Zijn trouw zal eeuwig blijken. 
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Datum: 17 oktober 2022                                         Betreft: Hartelijk dank 

voor de gift voor Pervaiz 

Geachte heer Schra , 

Hartelijk bedankt voor uw gift van € 350,- die we op 17 oktober van u ontvingen. U heeft de gift overgemaakt 

voor “Pervaiz” in “Pakistan”. Wat mooi om met elkaar als groepsreis te collecteren voor dit doel. 

De gift maakt het mede mogelijk dat wij Pervaiz en zijn familie kunnen bijstaan. We willen een 

bondgenoot voor ze zijn, gedreven door de liefde van Christus. Met uw gift maakt u een verschil in hun 

situatie. 

Pervaiz is een jongetje met een hazenlip wat nu 15 maanden oud is. Gevlucht voor de Taliban uit Kabul naar 

Pakistan. Hij weegt maar 6 kg. De dokters denken dat hij een lekkende hartklep heeft. Door giften uit Neder-

land kon hij een paar weken geleden geopereerd worden aan zijn hazenlip. 

Toen mijn collega hem thuis bezocht kreeg hij te horen dat het huurhuisje waar hij met zijn familie in woon-

de onder water was gelopen. Drie dagen hadden ze niet gegeten, dat was niet beschikbaar. Pervaiz liep een 

longinfectie op. Hij kan nog niet goed eten, hij eet babyvoedsel, dit kost veel geld in Pakistan. 

Geld wat er lang niet altijd is. 

Met de gift brengt u Pervaiz en zijn familie een boodschap over. Het is de boodschap dat ze niet alleen zijn, 

ook als dat soms wel zo voelt. U laat merken dat er iemand is die aan hen denkt en voor hen bidt. Uw be-

trokkenheid en gebed betekenen dan ook veel voor hen. 

We delen graag meer verhalen van vervolgde christenen met u. We delen nieuws over onze hulp-

projecten en over de ontwikkelingen in de vervolgde kerk. Dit doen we via ons Hulp Magazine (per post, 

vier keer per jaar) en via HVC Hulpmail (circa twee e-mails per maand). Ontvangt u onze e- mails met actu-

ele updates en gebedspunten nog niet? Laat het ons weten, dan melden we u aan. 

Wilt u ons persoonlijk spreken over de besteding van uw gift? Neem dan gerust contact op via in-

fo@stichtinghvc.nlof bel 0183 – 563 628. 

Mede namens de vervolgde christenen die we mogen helpen; heel hartelijk dank! Met vriendelijke groet, 

Liesbeth Khadka Stichting HVC 
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Zaterdag 8 oktober gingen we allemaal op weg naar 

Elsloo voor een vakantieweek van Ichthus. Vanaf 2 

uur tot laat in de middag arriveerde iedereen in Hotel 

De Vrije Vogel. De sfeer was ontspannen en veel 

bekende gezichten troffen elkaar soms zelfs na lan-

ge tijd.  

Wat zou Ichthus zijn zonder vrijwilligers, want zonder 

hulp is voor ons als gasten deelnemen aan een reis 

niet meer mogelijk. Wat hebben we weer genoten 

van de liefdevolle verzorging, de warme aandacht, 

veel geduld en het respect voor elkaar. 

Reisleider Klaas had een afwisselend programma 

samengesteld: uitstapjes met de bus naar o.a. Leeu-

warden, varen in Giethoorn en een optreden van de 

mondharmonicagroep Opstap uit Staphorst. 

In het hotel was ervoor iedereen wel een activiteit 

van legpuzzel, kleuren, lezen tot gewoon een gezel-

lig praatje. Het verblijf in het hotel was prima en de 

maaltijden uitstekend. 

Gastvrouw Everdien was altijd vroeg op om voor kof-

fie te zorgen en er zijn vele liters gedronken. 

Dominee Noorlander was er voor de pastorale on-

dersteuning en verzorgde de dagsluitingen, twee 

kerkdiensten en een Bijbelstudie over Openbaring. 

Er werd veel gezongen en er was muzikale begelei-

ding van Alfred en Nellienke. 

Het thema was De Elfstedentocht. We kregen veel 

informatie, een stempelkaart en werden verrast met 

toneelspel. De vrijwilligers hadden soms zelfge-

maakte lekkernijen mee genomen, dat was smullen. 

Het was een bijzondere week waarin we veel heb-

ben gelachen en soms een traan. We zijn dankbaar 

dat we veel hebben gezien van het mooie Friesland 

met zijn weidsheid en groene natuur. 

Bovenal dank aan onze Hemelse Vader dat hij ons 

gespaard en behoed heeft deze week. We bidden 

iedereen kracht en moed toe voor de toekomst. Dat 

we morgen veilig huiswaarts mogen keren vol mooie 

herinneringen. 
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Bernd Beens 

Mieke Bakker 

Johan Bos 

Everdien Noorlander 

Margriet Vermeij 

Fernand ten Klooster 

Ria Corver 

Harm Vlug 

Alfred Schra 

Tonet van de Zalm Margriet van Drie 
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Annelies Langelaar 

Annie ten Voorde 

Wiep Brommer 

Riet Verweij 

Nellienke Duijzer 

Carla Strohmeijer 

Bertus Bakker 

Gerdi van Elk 

Gerda Vlug 

Else Marieke Duijzer 

Pieter van de Sterre 



30  

 

 

Hoe je het ook noemen wilt; na-woord, epiloog, terugblik of hoe dan ook, Ik vind het altijd vervelend 

om het te schrijven. Want ja, dan is het voorbij, verleden tijd, slechts herinnering. Maar hoe dan ook, 

in elk geval een goede herinnering, een heel goede. 

Denkend aan Elsloo, zie ik blije gezichten 

Dwars door de Vrije Vogel gaan  (vrij naar H.Marsman) 

Ja, die blije gezichten waren er, zowel van vrijwilligers als van gasten. Hoewel we als vrijwilligers in 

een tent moesten beginnen, konden de gasten in het huis ontvangen worden. Vanaf het begin was 

er een goede sfeer. Oude bekenden en nieuwe gezichten. Geen probleem. 

Al met al een week van tegenstellingen: een rustige avond met spelletjes en puzzels en een avond 

vol (mondharmonica) muziek; 

Een volle, drukke dag met vele aankopen (nootje, kruidnoten, een paar pantoffels e.d.)  in het mooie 

Leeuwarden en een rustige zondag  in het zonnetje. 

Een schipper zonder “uit-knop” (waarschijnlijk praat hij nu nog gewoon door), en een schipper die 

niet wist wat hij zeggen moest.  

Een verhaal over Staphorst, terwijl we in Giethoorn aan het varen waren; 

Een oer-nederlandse man en vrouw, die vloeiend Chinees spraken; de meeste gasten en vrijwilli-

gers verstonden er niets van, maar gelukkig was er één vrijwilliger die het feilloos kon vertalen. 

Er waren gasten die jong en die ouder waren; vrijwilligers die uit het verre Westen of gewoon uit het 

Noorden kwamen. En toch: één familie. We hebben genoten met- en van elkaar.  Eigenlijk veel te 

kort, wat is nu zes en een halve dag, maar niettemin… een goede herinnering, een heel goede. 

Zij die voor de eerste maal meegingen, zowel gasten als vrijwilligers, voelden zich heel snel thuis. 

Familie-uitbreiding! 

Wat ons opviel was de goede harmonie van de gasten onderling en de tomeloze inzet van de vrijwil-

ligers; ieder jaar weer bewonderenswaardig, Geweldig. Heel erg bedankt. 

En wat hebben we het getroffen met het weer. We zijn er oprecht dankbaar voor 

Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de Heere onze God die ons deze onvergetelijke week 

heeft gegeven. Hem komt alle lof toe. Hij gaf ons de mogelijkheid en de kracht.. 

Al met al: een goede herinnering, een heel goede. 

   Everdien en Nico Noorlander 
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