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Van de voorzitter 

Wij stonden aan de grens 
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. . d . b. ---/.~ --Zo vaak maak Je dat niet meer mee, at Je innen 
Europa moet wachten aan een of andere grens, Zwitserland min of 
meer uitgezonderd dan en ook Engeland gaat niet altijd zo vlot. 
Degenen, die al wat langer rijden of die uit de EU gaan weten wel wat 
het inhoudt om aan een grens te staan, meestal is dat niet het 
prettigste deel van de rit . 
De grens tussen ons land en Duitsland is echter vrijwel nooit een 
probleem. Mocht je al aangehouden worden, dan is dat meestal niet 
aan de grens, maar een paar kilometer er voorbij . 
Maar wij stonden aan de grens. De Duitse grens en er was niemand te 
bekennen, die ons ook maar iets in de weg zou leggen. 
Waarom stonden we dan aan de grens? En waar moesten we eigenlijk 
heen? 
Eigenlijk stonden we ook niet aan een grensover~an_g. Va~af de 
plaats, waar wij stonden leidde wel een bospad richting Duitsland, 
maar meer was het ook niet. 
We stonden aan de grens achter Vriezenveen. Bij Bruinehaar om 
precies te zijn , een heel klein gehucht in Twe~te. Er loopt vanaf_ de N 
343 b ij Bruinehaar een zandweg over een heideveld_. Aan h~! eind van 
die weg staan nog wat huizen en aan een zijwegg_etJ~ vlak b1J de grens 
ligt een klein kerkhof. Mensen uit Bruinehaar en ZIJ, die daarvandaan 
komen kunnen daar begraven worden. Er hangt een verstilde sfeer. 
En daar stonden we aan de g rens. Een plaats en een moment om 
eens na te denken. 
Steeds als ik op die plaats kom, dan grijpt mij de locati_e best wel aan. 
Dit kerkhof ligt aan de grens. Hier begraven worden wil zeggen : aan de 
grens begraven worden. Dat het de grens tusse~ Ned~rla~d en 
Duitsland betreft is niet zo belangrijk. Wel het feit , dat Je hier aan een 
grens staat. 
Die landsgrens herinnert mij er telkens weer aan , dat een kerkhof de 
grens tussen leven en dood markeert. Je gaat daar een definitieve. 
grens over. Terug kun je niet meer. De vraag is of je dat wel zou willen. 
We weten uit de bijbel, dat er een rijke man was en een arme bedelaar, 
die Lazarus heette. Er staat over deze beide mannen in de bijbel: "Het 
gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot 
van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd 

begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn 
verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. "(Lukas 
17, 22-23) 
Vooral die rijke man wilde heel graag terug of op zijn minst iemand, die 
namens hem terug zou willen gaan om zijn rijke familie te 
waarschuwen, dat ze niet net als hij egoïstisch mochten zijn. 
Maar dat kan niet. Eenmaal de grens over, is de weg bepaald. De rijke 
man wordt heel bang voor het lot van zijn familie. Het antwoord is 
echter duidelijk: voordat je grens overgaat is er de duidelijke gids, die 
je de weg wijst: Gods woord. Volg je die gids, dan is de grens 
misschien wel droevig en hinderlijk, maar verder geen probleem. 
Sta je nu aan een moeilijke grens met verkeerde papieren, dan kun je 
per mail of fax of zelfs koerier proberen de zaak te regelen (of tegen 
flinke betaling als je mee wil doen aan corruptie). 
Bij de grens van het kerkhof gaat dat allemaal niet. Jezus Christus is 
door zijn offer de heilige garantie voor een goede grensovergang. 
Of je nu in Bruinehaar begraven wordt of waar dan ook. 
Je staat dan immers altijd aan de grens. 
De vraag was ook: waar moesten we eigenlijk heen? We moesten 
nergens heen. We gingen na dit moment weer naar huis. Het gebeurt 
bij vreemde grensovergangen of bijvoorbeeld op vliegvelden, ~at ~en 
vraagt, wat je reisdoel is. Als je je verstand gebruikt, dan geef Je niet 
een doel op waar van je weet, dat dat problemen op kan leveren . 
Aan de levensgrens hoef je nergens meer heen, je mag naar huis. 
Naar het eeuwige Vaderhuis van God. Leer die bestemming goed 
kennen. Voor velen is deze bestemming niet meer dan een vaag 
sprookje. Met het vertellen van sprookjes red je het aan geen enkele 
grens. Geef duidelijk je bestemming op. De bestemm1n_g aan de andere 
kant van de grens is immers dezelfde als de richting , die Je van het 
begin van je rit al ging? Zonder doel bij de wensovergan~ aa_nko~_en 
leidt dan ook tot niets. Laat je weg een eerhJke en een du1del1Jke z11n: 
De weg aan de andere kant van de grens is namelijk het vervolg op Je 
weg in dit leven. 
Jezus zegt: Ik ben de Weg. (Joh. 14, 6) Laat dat genoeg zijn. 

Frans Borsje 

****** 



CHAUFFEURSDAG OP 28 SEPTEMBER 201 9: 

Craufeurs \\alkcm thuis1 Dit bord zag ik bij de ingang 
, 2n een lransportbe-0njf. 
\ Vat voor de chauffeurs van dit bedrijf geldt. geldt voor 
iedereen. die dit leest: Welkom op 28 september bij 
Hol\,erda Transport In Almere en voel je thuis in de 
gezellige kantine aan de Steiger 139. 1351 AM in 
ALMERE. 
We hopen als muzikale bijdrage de band: The Bowery 
\w,w.:hebowervmusic.comj te verwelkomen ! 

Er is gelegenheid om met je trekker. truck of 

combinatie te komen of zelfs hier mee. 
Om 10 uur is de koffie zwart en om ca. 16 uur beginnen we weer met 
oprwmen. 

BEHALVE NAAST EEN GOED HUMEUR EN ZOVEEL MOGELIJK 
COLLEGAS HOEF JE NIKS MEE TE NEMEN: Klaas zorgt voor 
belegde broodjes. Martien & Nita voor de cake. slaatjes en soep; 
en voor de koffie. thee en chocolademelk schrijft Jan wel een uurtje 
minder. 

ROUTEBESCHRIJVING: 

Met de auto: vanaf A6 afslag Almere-haven, voorbij Shell-station 2e 
linksindustrieterrein 'de Steiger' op. busbaan over. T-splitsing links 
einde rechts uitrijden tot pand Holwerda. 
Met de vrachtauto: vanaf A6 afslag Almere-haven, voorbij Shell
station 1 e links de dreef op achter pand Holwerda rechts en weer 
rechts. 
[TIP: Gebruik Google maps op je mobiel want die vermeld 
ook eventuele afsluitingen en omleidingen vanwege de komst van de 

Ftoriade] 
****** 

Bericht van Martien en Nita 

In de laatste Wegwijzer schreven we: 'De 
Volgende reis zal naar oost Europa gaan van 
half april tot eind mei'. Maar daar kwam niets 
van terecht. In plaats daarvan zijn we naar 
Zweden gereden. Nu niet door Denemarken 
zoals we gewend zijn maar we zijn met de 
'pont' van Travemünde naar Trelleborg 
gevaren. 

Dat komt zo: Normaal zijn we in juli / augustus 
in Scandinavié maar omdat Nita 70 jaar zou 
worden in juli verwachten we alle kinderen op 
haar verjaardag. Ook die uit Zuid Afrika en 
Brazilië. Daarom hebben we alles omgegooid 

~--------
augustus 2019 

en zijn we na onze reis naar Spanje in het voo~aar. eerst naar Zweden 
gereden. 

Twee probleempjes 
We hebben ons beperkt tot Zweden en zijn niet door Denemarken 
gereden omdat we maar ruim drie weken hadden. Er waren twee 
probleempjes. 1- We hadden geen Zweedse Nieuw Testamenten voor 
chauffeurs meer. 2- We hadden goedkope tickets voor de overtocht via 
Internet besteld maar toen we van huis wegreden hadden we nog 
steeds geen tickets gekregen. Die zouden per email aan ons worden l """'3$§! l opgestuurd dus we verwachtten dat dal 

wel zou komen als we onder\veg zouden 
zijn. Maar toen we al in Duitsland reden 
hadden we nog steeds geen tickets. Op 

····--·······--------- een parkeerplaats probeerden we contact 
te krijgen via de W EB site van de verkoper 
maar .. .. er was geen email adres. geen 
telefoonnummer op de site. helemaal 

niets; kortom ze waren onbereikbaar!. We dachten: ·ze hebben ons 
mooi bij het been met een aanbieding van een ticket voor minder dan 
de helft van de normale prijs. Die prijs was€ 78.40 retour. Te mooi om 
waar te zijn en dus kwamen we tot de conclusie dat we voor de 
verandering ook eens slachtoffer waren ge,vorden van zwendelaars .. 
We stuurden een mailtje naar de reder met alle gegevens die we ooh. 



aan de aanbieder van het ticket hadden gegeven. Zij zorgden ervoor 
dat we toch mee mochten. Probleem 1 was hiermee opgelost! 
De eerste nacht sliepen we op een camperplaats die in het boek van 
de NKC stond. We hebben er lekker geslapen. Toen we wakker 
werden en de hond even uitlieten zagen we in de verte de brug van 
Kopenhagen naar Malmö waar we normaal over heen hadden gereden 
én we zagen een bordje staan: 'Verboden te overnachten' ... 

We waren in nu we aan de overkant maar hadden nog geen Nieuwe 

1 " !'!lll l"-_
1 

Testamenten. Normaal krijgen we die altijd van 
onze contactpersoon voor Zweden, Marcus 

~ Lennartson, maar die was niet thuis in deze tijd 
van het jaar. Maar Marcus zou Marcus niet zijn 
als hij niet alles voor ons had geregeld. We 
kregen van hem een adres in Nösund waar 
een 'Trucker church' is en daar stond een 

voorraad voor ons klaar. We moesten er eerst wel een paar 
honderd kilometer voor rijden. Deze 'Trucker church ' heeft een grote 
zaal waar elke zondag diensten voor Zweeds sprekende chauffeurs 
worden gehouden. Soms komen er enkele en soms is de zaal bijna vol. 

On- en verwacht weerzien, 
We zijn eerst van Trelleborg via Malmö naar Stockholm gereden en 
daarvandaan hebben we drie rondjes gereden naar Gothenburg via de 

noordelijke weg en dan via Jonköping naar 
Trosa waar we drie weekenden rust hebben 
gehouden. 

We kregen heel onverwacht een berichtje van 
Harrie en Hennie Rink die in hun huisje waren in 
Lesjöfors. We zijn een avond en een ochtend bij 
hen geweest (en er geslapen) We konden de 
volgende dag moeilijk afscheid nemen het was 

zo fij n om van hun gastvrijheid te genieten en de eenheid in de Heere 
te ervaren. We hebben ook heel wat ouwe koeien voorbij zien komen .. . 
W e hebben ook ons jaarlijks bezoek gebracht aan 
Ebba in Stockholm waar we ook een avond zijn 
geweest en wat hebben bijgepraat. Het is altijd 
weer een feest om haar weer te zien die zo'n 15 
jaar geleden tot geloof kwam. 
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Brandje 
Tijdens het rijden roken we op een dag een brandgeur. We stopten 
maar even aan de kant van de weg. We zagen al gauw dat er rook uit 
de hangkast kwam. Dat hoort niet zo, dus maar even gekeken. Wat 
bleek? In de zekeringkast waren een paar zekeringen gesmolten en 
een stuk kabel was zwartgeblakerd en stond in brand. We ontdekten 
dat de koelkast kortsluiting had in de automaat die de koelkast van 

accu naar gas omschakelt, afhankelijk of we 
rijden of stilstaan. Die automaat hebben we 
losgekoppeld en het omschakelen hebben we 
zolang steeds met de hand gedaan als het 
nodig was. Nadat we terug waren hebben we 
het laten repareren en werd de zekeringkast 
vernieuwd . 

Verjaardag 
Zoals we aan het begin van de brief al 
hebben aangehaald, kwamen de 
kinderen uit Zuid Afrika en uit Brazilië 
naarNederlandvoorNHa 's verjaa~ag. 
Paul en Anita en de kinderen blijven nu 
voorgoed in Nederland. Zij wonen nu in 
Eindhoven, lekker dichtbij . We zijn met 
de kinderen Jager een weekend op 
een camping geweest bij Oirschot. 

Later hebben we Nita 's verjaardag nog een keer gevierd met de 
Jagers en de Stammen samen. Het was aanvankelijk goed weer en we 
konden buiten zijn, maar toen ging het regenen en zijn we onder onze 
carport en die van de buren verder gegaan met het feestje. 

Tussen de bedrijven door was ik (Martien) even bij de dokter om naar 
een vlekje op mijn borst te laten kijken. Ik werd meteen doorgestuurd 
naar de dermatoloog in verband met huidkanker. Maar het vlekje was 
onschuldig, maar ze zag dat ik ook een bult op mijn arm had en dat 
bleek wel huidkanker te zijn. Ze heeft het er mooi uitgesneden en weer 

netjes dichtgenaaid. Het enige dat ik er aan 
overhield was een putje in mijn arm. 

Van Gend en Loos 
Tussen de bedrijven door ben ik ook nog met 
mijn jongste en nu enige broer in Arnhem in het 



Openluchtmuseum geweest. En wie ik daar tegenkwam; _of beter: 'wat' 
ik daar tegenkwam? Restanten van e~n oude werkgever. VGL. 

J dat ze niet miJ·n OAF 2600 trailer daar hadden opgesteld. Dus 
ammer b" c 

heeft mijn broer maar een foto van mij gemaakt IJ een ommer van de 

besteldienst. 

we hopen dit jaar nog één reis te maken en daarover hopen we u te 
vertellen in de volgende Wegwijzer. 

Wij danken u allen uit de grond van ons hart voor uw aandeel in dit 
werk op welke wijze dan ook. Voor de gebeden, de belangstellende 
mails en apps. Ook voor raadgeving, voor bijbels en ander materiaal 
dat we meekregen of naar ons werd opgestuurd. Voor de trouwe 
financiële ondersteuning. 
Ontvang allemaal de hartelijke groeten van ons beiden, 

?'J{a-z(iett Ctt 1tit,a 

****** 

OPROEP van Eric Polak 
Vrachtwagenchauffeurs gezocht. 
In 1973 vertrokken een aantal Nederlandse chauffeurs naar Israël. 
Zij hebben maandenlang de vele gemobiliseerde Israëlische 
chauffeurs vervangen. De meeste Nederlandse chauffeurs werden 
met vrachtwagens en al vanuit Triëst in Italië naar Haifa verscheept. 
Deze mannen waren in die tijd van onschatbare waarde voor Israël. 
Eric Polak wil graag de contacten met deze mannen herstellen. Hij 
vraagt om meer informatie over mensen die toen in Israël er 
maandenlang voor hebben gezorgd dat de goederentransporten 
zoveel mogelijk door konden gaan. Bent u een van deze chauffeurs 
van toen, of kent u misschien iemand die toen in Israël heeft 
gewerkt. Laat het a.u.b. weten! 
Contactgegevens: ericcjpolak@ gmail.com of tel 06-51655944. 

In paar minuten zijn babyspullen gestolen" 
Naam: Jan Holwerda (58) 
Woonplaats: Almere ... 
Werk: transport in Nederland en Belg1e 

Ik werk bij familiebedrijf Holwerda Transport in Almere. Mijn pake, opa 
dus, begon in 1917 in Friesland met veetransporten. Nu doet ~~s . 
bedrijf verhuizingen en goederenvervoer in Nederland en Belg1e._ Sinds 
1981 ben ik vrachtwagenchauffeur. Wel werkte ik tot een aantal Jaren 
geleden ook zestien jaar op ons kantoor. Ik transporteer onder meer 
kantoorartikelen . 
Een paar jaar geleden loste ik babyartikelen op een afge_legen " 
expeditie terrein in Apeldoorn. Ik had vijf minuten geen zicht op m1Jn 
auto, terwijl de achterklep openstond. In die minuten was er ee~ pallet 
aangebroken; iemand heeft proletarisch lopen winkelen. In hartJe 
Breda overkwam me 25 jaar geleden ook zoiets. In een onbewaakt 
ogenblik greep iemand twee dekbedden uit mi~n truck. ~et ~ie di~gen 
onder zijn arm rende hij weg. De les: zorg dat Je auto d1chtz1t al~ Je 
even weg moet. Sowieso overnacht ik niet langs de weg, want 1k kom 
elke dag weer thuis. 

Geregeld zit ik 's ochtends rond twee uur op de weg. Bijvoorbeeld om 
maaltijden naar Schiphol te brengen. In de truck luister ik vaak naar 
Bijbelstudies. 's Ochtends is mijn hoofd nog redelijk leeg. 

Soms deel ik traktaatjes uit of spreek ik met mensen over het geloof. 
De situatie moet zich daar wel voor lenen. Als ik in een volle kantine 
mensen zou aanspreken, zou ik ronduit worden weggelachen. Soms 
rijden er stagiairs of collega's mee. Via een gesprek over koetjes en 
kalfjes probeer ik dieper af te steken. Ken je Jezus? Hoe denk je over 
het leven na de dood? Zulke gesprekken ontstaan bijvoorbeeld als 
iemand in zijn omgeving geconfronteerd wordt met ziekte of overlijden. 

Christen zijn houdt voor mij ook in dat ik een heer in het verkeer ben. Ik 
probeer me aan de 82 kilometer per uur te houden. Al schiet die 
gehoorzaamheid er ook weleens bij in, als ik haast heb. God kijkt met 
je mee, hè. Ik doe niets liever dan Hem te behagen. Uit dankbaarheid. 
Ik ben tevreden met de tachograaf, het apparaat dat rij- en rusttijden 
bijhoudt. Vierenhalf uur rijden, drie kwartier rust: in mijn geval werkt dat 
prima. Zolang mijn gezondheid het toelaat, hoop ik chauffeur te blijven. 
Dit werk zit in mijn bloed. Ver weg hoeft voor mij niet. Utrecht, 



Apeldoorn , dat vind 1k het leukst Binnen een paar uur een klus 
afmaken en dan de volgende dag weer iets nieuws beginnen 
Mijn vrouw en 1k hebben drie kinderen en vier kle1nk1nderen. 
Ik ben verbonden aan de evangelische gemeente Parous1a 1n Almere. 
Bron Reformatorisch Dagblad van 17 november 2016 Auteur. J Visscher 

Whatsapp 
Nog even een herhaling van een stukje uit de vorige Wegwijzer, 
speciaal voor degenen die het nog niet hebben uitgeprobeerd: Er 1s 
een app 'Chauffeursdag· in het leven geroepen. Op deze app wordt 
gefeliciteerd , er worden nieuwtjes gedeeld, er worden leuke verhaaltjes 
doorgegeven, er wordt ongein verkocht , kortom het 1s een hartstikke 
leuke app. Wil je meedoen? 
Jan Holwerda beheert deze App 0653157223. 

Facebook 
Facebook pagina 'Brother and Sister truckers' 1s een 1nit1at1ef van 
Leendert en Daniëlle Kieboom. Je kunt je aanmelden om lid te worden . 
Moet je echt doen. Je kunt veel mooie dingen zien en lezen en je komt 
in contact met veel broeders en zusters chauffeurs in de Heer. 

TENSLOTTE 
:roen ik_nog in het leger werkte had ik een hele goeie vriend Peter van 
t Slot uit Amsterdam. Ik zei in en gesprek een keer: "Ik dacht bij 
meze!f'. ~aarop hij , heel gevat, antwoordde: "Dat zal best, je kunt 
moe1'1Jk b1J de buurvrouw aanbellen en met de vraag of je even bij haar 
mag kom_en denken want denken doe je altijd bij jezelf! Hij zei ook wel 
eens als 1k hem zei dat ik ergens over nadacht: "Dat kun je beter aan 
een paard overlaten, die heeft een veel groter hoofd." 

'.'Ik dacht bij mezelf", dat zei David ook een keer, nou ja, het staat er 
iets anders: "David dach_~ bij zichzelf." Niet dat dit niet goed zou zijn , 
God hee!t on~. de m?geliJkheid gegeven om te denken. Die grijze cellen 
zoals Po1rot zIIn brein noemde hebben we niet voor niets van onze 
schepper gekregen. Ze zijn ervoor om ze te gebruiken. 

Maar soms is het toch beter om niet bij jezelf te rade te gaan 
In het hele _ge~eelte wat hieraan vooraf gaat zien we dat Da;id een 
man was die zich van God afhankelijk wist Ond Z" 1 .d. h lt h" 
een aantal "huzarenstukjes" uit waarbij hij iaat zi:~ ~j;t ~ij ~~;hz!~ 
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vo lkomen stelt onder het gezag van God God beschermt hem en h1J 
laat de Uitkomst van ZIJll omzwervingen over aan God Zelf En hij werd 
verschillende keren door God op wonderlijke w11ze gespaard Denk aan 
de stnJd tegen Goliath en de achtervolgingen van Saul H11 leefde 1n 
overeenstemming met Gods wil en raadpleegde Hem regelmatig (22 :3 

en 23 2) 

Maar nu "dacht David biJ zichzelf' H11 leefde 1n een begn1peh1ke angst 
voor Saul die niet afliet hem naar het leven te staan Overmand door 
vrees voor Saul "dacht hij bij zichzelf' . maar dat bracht hem in nog veel 
groter gevaar. In de tijd dat hij in Adullam was volgden hem 
vierhonderd man Allemaal mensen van 'lager alloo1·. mensen die 
verbitterd waren , die schuldeisers hadden en mensen die 1n 
moe1h1kheden verkeerden . (22 : 1-2) Nu waren er het er al 600 H1I was 
wat dat betreft rijk gezegend. Nadat hij bij zichzelf had gedacht ging 
alles steil bergafwaarts. Heel zijn familie en de families van zijn 
vrienden werden geroofd ; zijn stad Ziklag werd verbrand en men sprak 
ervan om hem te doden. 

Bij jezelf denken? Prima als het maar gebeurt met gebed en het lezen / 
kennen van Gods Woord. Maar niet los van Hem! 

****** 

Financieel 

NL76 INGB 0000 8151 98 t .n.v. Penn. N.G.W. 
Dit rekeningnummer is voor levensonderhoud en vervoerskosten van M artien en 

Nita. Vermeld er a.u.b. bij: Chaufteursevanqelisatie, Fondsnummer. 195 

NL32 INGB 0003 8818 69 t .n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland. 
Deze rekening is voor het betalen van rekeningen voor bestelde materialen. 

Maar ook vaar giften voor evangelisatiematerialen. (traktaten, Bijbels, Nieuwe 

Testamenten enz.) 

Zowel het Chauffeurs Evangelisatieteam Holland als de Nederlandse 
Gemeenschap voor Wereldevangelisatie (N .G.W.) zijn door de Fiscus aangemerkt 

als rechtspersoon van algemeen belang in de zin van de wet op de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting. Giften aan het C E Hen de N G w z, .. n h. d b. . • . . . . J 1er oor innen 
de bepalingen van de wet aftrekbaar voor de Belastingen 

ANBI 
Algemeen Nut 

Beogende ln~telling 


