Nieuwsbrief: Editie september 2021 Chauffeurs Evangelisatieteam Holland

Een brief van het bestuur aan allen, die betrokken zijn bij het Chauffeurs
Evangelisatieam Holland CEH
Geachte lezer,
Er komt veel op onze weg, en hoe gaan wij daarmee om?
Zoals u weet leven we in roerige tijden. Corona, overstromingen, grote branden
elders enz. enz. de een noemt het de stuipen van de eindtijd, de ander weer
een complottheorie maar we mogen weten dat Jezus komt en het duurt niet
lang meer. Maranatha Jezus Kom!
Maar tot dan moeten we nog gewoon blijde verdergaan. Dat brengt ons bij de
voortgang van de Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland en de website
Truckplus want met het verlies van Sven Stam en het verder achteruitgaan met
de gezondheid van Martien Stam moeten wij als Stichting goed overwogen
keuzes maken. Jullie mogen best weten, dat wij dit een grote
verantwoordelijkheid vinden. Gelukkig doen we dit werk niet alleen. Wij mogen
het doen in Gods kracht en door Hem zijn we ook verbonden met elkaar.
Vertrouwde gezichten raken uit het zicht:
Vanwege de gezondheid van Martien moesten Martien en Nita Stam zich
terugtrekken uit het actieve werk onder de chauffeurs en daarmee is de
Stichting zijn boegbeeld en de oprichter van de CEH/Truckplus kwijt. Jarenlang
is Martien ons telkens weer voorgegaan in het chauffeurswerk. Met het verlies
van Sven is ook veel kennis m.b.t. de website, traktaten, vertalingen,
Wegwijzergegevens enz. verloren gegaan.
De vertouwde boodschap blijft:
We weten dat de mens geen blijvende plaats heeft op aarde. Het werk voor de
Heer zal echter blijven bestaan en daarom heeft het bestuur besloten om
samen met de nieuwe bestuursleden vol vertrouwen de toekomst in te gaan.
Wij zullen toelichten hoe we dit denken te gaan doen en wij vragen hierbij ook
om ons op te dragen in gebed. We vragen geen zegen voor onze plannen maar
wij bidden dat we Gods plan voor het bereiken van de chauffeurs mogen
uitvoeren want dat plan ís gezegend.
Wat was de situatie:
Martien & Nita reisden met hun camper door Europa. Steeds weer werden we
op de hoogte gehouden van alles wat zij mochten doen. Via hun eigen
achterban werd in hun levensonderhoud voorzien. Het Chauffeursteam zorgde
voor een bijdrage voor onderhoud en lectuur. Vooral het ondersteunende werk
van het Chauffeursteam was en is een belangrijk facet van het werk.
Martien heeft ons er vanaf het begin van het Chauffeursteam op gewezen, dat
het werk onder de chauffeurs niet berust bij hen samen, maar dat wij allemaal
elk op onze eigen manier en met onze eigen mogelijkheden andere chauffeurs
de boodschap van Jezus Christus mogen doorgeven.
Voortgaand op deze oproep, dat wij allen Gods weg mogen gaan komen we bij
de plannen voor de toekomst.
Wat wordt mogelijk de nieuwe situatie:
Tegenwoordig zijn de Nederlandse parkeerplaatsen steeds meer bevolkt door
collega's uit Europa en we hoeven niet naar het buitenland. Als iemand zich
geroepen voelt om het werk van Martien & Nita over te nemen dan zullen wij

hen ook supporten. Voorlopig gaan Wim & Elly er wekelijks op uit in de
omgeving Rotterdam, Daniël & Marleen in Drenthe en Jaco waar hij komt en
Francis in de omgeving van Veenendaal. Weet je nog andere persoenen, die
actief naar de chauffeurs gaan of ben je het zelf: Laat het ons weten.
Wanneer je je ook geroepen voelt of je wilt gewoon een keertje mee neem ook
dan contact met ons op. We willen je graag begeleiden en helpen.
Hulp vanuit het Chauffeursteam:
Daarnaast gaat de het Chauffeursteam een meer ondersteunende rol
innemen, dus de mogelijkheid bieden om te helpen met evangeliseren, er komt
een telefoonnummer waar je met vragen terecht kan bijv. geloofsvragen, of
praktische vragen, je wilt gewoon een collega iets in vertrouwen vertellen. Let
wel, wij zijn geen gespecialiseerde GGZ instelling dus bij complexe vragen
zullen we je ook doorverwijzen, we kunnen je altijd opdragen in gebed.
En we gaan collega's die actief mee willen doen met evangelisatie, in gebed,
financieel of anderszijds bedanken met een gratis beginpakketje traktaten
(voor wie wil uiteraard) Dit kan door je aan te melden via de nieuwe site.
Hierdoor kunnen we het bestand van alle betrokkenen ook opnieuw aanvullen
en bijwerken.
Bij deze nieuwe situatie pimpen we de website en het oude vertrouwde logo
naar deze tijd, i.v.m. verscherpte toezicht op goed bestuur (Wbtr) en de privacy
wetgeving moeten we ons bestand van voor ons bekende chauffeurs en anderen
ook aanpassen en digitaliseren. Kortom, we staan voor veel uitdagingen.
Samen het werk dragen, ook financieel:
Als laatste punt draait onze Stichting volledig op vrijwilligers en financiële
bijdragen van u. Bij dezen vragen wij u een vrijwillige bijdrage en als we zo vrij
mogen zijn, zijn we enorm geholpen als u maandelijks een klein bedrag wilt
overmaken. Wanneer iedereen maandelijks een klein bedrag schenkt heeft de
Stichting meer mogelijkheden om diensten of artikelen gratis aan te bieden.
Dit kunt u zelf via uw bank regelen. Onze gegevens zijn elders in dit blad te
vinden bij ANBI.
Dan willen wij u bedanken voor uw aandacht en wij hopen dat u ons wilt blijven
steunen en samen met ons het Woord te brengen aan onze anderstalige
collega's en de aloude tekst “Sinds 1986 voor en door beroepschauffeurs”
tot de wederkomst te laten doorklinken!
Groeten
Frans – Jan – Jaco – Klaas – Wim – Daniël

Martien en Nita laten ons weten hoe het zoal gaat.
Martien geeft hier even een update op zijn gezondheidssituatie.
Het gaat redelijk. Na mijn herseninfarct is geen aanwijsbare uitval
geconstateerd, dat is om dankbaar voor te zijn. Ik heb wel een rare trekking in
mijn rechterbeen, als ik bijvoorbeeld mijn schoen wil aantrekken dan is het
lastig om ‘het doel te vinden’ namelijk: mijn schoen. Dan gaat mijn been
vrijwel ongecontroleerd bewegen. Verder is dat been ook zwakker en ik ben er
al eens een keer door gezakt. Wat dat is wordt onderzocht. Er is een foto van
mijn heup gemaakt en daar krijg ik van de week de uitslag van. Misschien een
versleten heup. Maar het is niet aanwijsbaar uit het hoofd komend. Verder heb
ik nog heel veel slaap nodig.
Een paar weken geleden hebben we een poging gedaan om een nachtje te
slapen in de camper, maar dat is mislukt. We stonden in Hattem. En ik moest
toen naar het ziekenhuis in Zwolle omdat ik door mijn been zakte. Ik werd met
de ambulance daar naartoe gebracht en kwam een paar uur later weer bij de
camper. Dat rechterbeen is sinds die tijd nogal ‘wankelmoedig’.

's Nachts droom ik regelmatig dat ik nog op de vrachtwagen zit en dat is zooo
lekker jôh. Weer terug in de oude tijd...
Martien en Nita Stam

Zaterdag D.V. 2 okt 2021 Christelijke Chauffeurs-ontmoetingsdag CEH
Truckplus
Op deze (kleinschalige) chauffeurs-familie-dag hopen we als muzikale bijdrage
Rob Favier te verwelkomen.
Er is alle gelegenheid om met je camper, limousine, trekker, truck, combinatie,
oldtimer, taxi, of zelfs met een touringcar te komen!

Vrouw en kinder(en) zijn ook van HARTE welkom, voor de kids zijn er
spelletjes, eten, drinken, snoep, chips...
Vanaf 09:45 u is er inloop met koffie/choc/thee/limo... het programma begint
rond 10:00 u tot de klok van 16:00 u.
Handig is om zelf 'n Opwekkingsboekje mee te nemen, voor koffie, thee,
chocolademelk, karnemelk, halfvolle melk, fris, cake, soep en diverse belegde
broodjes wordt gezorgd.
In de kantine van Transportbedrijf
Holwerda De Steiger 139 (1351 AM)
Almere
Toegang: Vrij (wordt een collecte gehouden)
(We willen deze dag houden mits de Corona regels aangescherpd worden)

CODE ROOD

Bij Jesaja 1:10-20 en 1 Johannes 1:5-10

Hoe ernstig is het als er 'code rood' wordt afgegeven?
Een paar jaar geleden werd die code afgegeven vanwege harde storm. Mag je
dan wel of niet de weg op? Daar waren veel discussies over. Het maakt nogal
verschil of je met een lege zeiltrailer de weg op gaat of vol bent met staal en dan
ook nog een verlaagde trailer vanwege het zware gewicht.
Wat doe je bij code rood? Dat is een zeer grote verantwoordelijkheid. Deze
zomer zaten (zitten?) we met een heel ander probleem. Opeens zat
Nederland in de code rood vanwege het aantal besmettingen met corona. Dat
is voor ons misschien lastig of vervelend. In arme landen, waar geen enkele
vorm van bescherming is, is zo’n situatie ronduit dodelijk.
Denk goed na
De vraag is niet zozeer: wat mag er allemaal wel of niet bij welke code dan ook.
De vraag is: waar ben ik mee bezig. Waar gaat het eigenlijk om in je leven en
daarna?
Laten we gewoon eens eerlijk zijn: in hoeverre heeft corona ons leven en ons
innerlijk beïnvloed? Die vraag moeten we ons altijd stellen in elke omstandigheid,
maar juist met zo’n ziekte op wereldwijde schaal is zo’n vraag weer eens extra
indringend.
Je zou deze vraag ook op een iets andere manier kunnen stellen: wat is je
enige troost in je leven en als je eenmaal moet sterven. Ofwel: als alles je
ontvalt, wie of wat blijft er dan over.
De bijbel geeft daar een duidelijk antwoord op. Het komt in alle
omstandigheden hier op neer, dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Met
mijn ziel en met mijn lichaam. Voor de tijd, dat we leven en bij het sterven,
meeromvattend kan niet.
Deze vraag is al veel eerder gesteld en wel een paar honderd jaar geleden. Kijk
maar in de Heidelbergse Catechismus. Die is van 1563, dus bijna 460 jaar terug.
Daar hebben ze de bijbelse boodschap zeer kernachtig samengevat.
Wie bepaalt of er sprake is van code rood?
Daar is veel over te doen en niet iedereen is het erover eens of strenge
maatregelen wel of niet terecht zijn. In Jesaja 1:18 lezen we over code rood.
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HERE.
Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
Hier lezen we, dat alleen God zelf heeft deze code heeft vastgesteld. Een
betere instantie kun je niet hebben. Er was daar sprake van een rare situatie.
Men deed alles wat gevraagd werd voor de diensten in de tempel met offers,
gebeden, liederen, enz. En toch wijst God dit alles af, omdat men buiten de
tempel alleen aan eigenbelang dacht en arme en zwakke mensen eronderdoor
gingen, terwijl sterke mensen het heel goed hadden. Dat noemt God code rood.
En wij mogen in plaats van tempel best wel een denken of we daar misschien
kerkdienst of samenkomst in moeten vullen.
Hoe weet God zo goed wanneer en sprake is van code rood?
Kom NÚ zegt de HERE. Geen uitstel, geen uitvluchten, zelfs geen
verzachtende omstandigheden. God stelt de ernst van de situatie van het volk

aan de orde, en die is Rood.
De manier, waarop dit beschreven is in de taal van de bijbel laat iets bijzonders
zien: De rechtspraak, waar hier van sprake is, is al gevoerd. De hoogste
Rechter heeft al een oordeel uitgesproken: jullie leven is code rood. Wees daar
eerlijk in. Beken dat. Alleen als je instemt met die rechtsuitspraak van God, dan
is er verlossing mogelijk: code rood zal veranderen in code wit. Van schuldig
naar onschuldig. Volkomen witgewassen en wij weten met de andere
schriftlezing waar die witwaskracht vandaan komt: van het bloed van Jezus
Christus, want dat bloed reinigt ons van alle zonden.
Ofwel: Rood doen wij, Wit doet Hij
Vergelijk bij fotografie: met een roodfilter haal je het rood uit de foto weg en
wordt de afbeelding wit. Ofwel: kijk door Rood naar rood en het rode is wit
geworden. Ofwel: kijk door het rode bloed van Jezus Christus naar het rood
van onze zonden en zie: het is wit geworden.
Juist omdat Jezus Christus alle gevolgen van de code rood heeft ondergaan,
weet Hij als geen ander wat die code voor verschrikkelijks inhoudt.
Vrije doorgang in leven en sterven
Wat een machtige boodschap; wie zijn of haar leven neerlegt voor Gods
aangezicht met alle fouten en feilen van dien, die weet zich onder het oordeel,
dat daar zeer veel niet van klopt evenals in Somdom en Gomorra, waar men
alleen voor eigen plezier en gemak leefde. Wie zo zich zondig zal weten voor
Gods aangezicht, voor die is door het bloed van Jezus Christus de vrijspraak en
de weg naar een eeuwigheid tot eer van God en daarmee tot heil van jouw als
mens. Het licht staat bij God daarin op groen. Groen: Nieuw leven, Herstel,
Vernieuwing, Vruchtbaarheid, Bevrijding, Genezing (geestelijk en lichamelijk),
Eeuwig leven ene en heil, dat je delen mag met een ieder, die op jouw
levensweg komt.
Goede reis! Frans
Borsje

https://youtu.be/mUZstC5J6U8

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus Eenmaal
zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop
verdwijnt
De angst voorbij
Op die dag, in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn Dan zijn wij
bij Jezus. En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus Kan
genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw Op die
dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus Eenmaal is
het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht Op die dag

Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen... Mattheus 5:43-45
Iedereen, die nu op vakantie is, of binnenkort gaat, verlangt ernaar om mooi
weer te hebben. En voor de een is dat weer anders dan voor de ander, want
wat voor de een lekker is, is voor de ander al te heet. En de boeren willen weer
ander weer dan de vakantieganger, dus het is nooit goed. Maar dat we zon en
regen nodig hebben, voor het land en voor de tuin, daar is iedereen het wel
over eens, in de mate hoe dat over ons komt kunnen we verschillen.
De tekst van vandaag komt uit de Bergrede, ook wel de grondwet van Gods
Koninkrijk genoemd. Hier stelt Jezus eigenlijk eisen, die nog hoger zijn dan de
10 geboden. De tekst hiervoor afgaand gaat over je vijanden. De mensen die
jou haten, je misschien wel naar het leven staan. En wij moeten tegengesteld
reageren. Haat moeten we beantwoorden met liefde, en vloek met zegen. Dat
zeg je zo makkelijk, maar in de praktijk is dat toch wel anders. Toch is het iets
wat past in het rijtje van ‘Gij geheel anders’ uit Ef.4:20 (NBG)

Want wat is het een getuigenis als je dit openlijk in praktijk brengt. Nee, dan
ben je geen watje, dan ben je krachtig en sterk, in de Here, dat dan weer wel,
omdat Hij je er de kracht voor moet geven en dat ook wil, als we Hem erom
vragen. Dat moet ook wel, omdat we dit gewoon in eigen kracht niet kunnen.
Maar wanneer we haat beantwoorden met liefde en vloek met zegen, dan keren
we de spiraal, breken we de keten, zoals we dat ook doen als we iemand de
andere wang toekeren. Want geweld beantwoorden met geweld roept weer
tegenreactie op. En als voorbeeld geeft Jezus het voorbeeld van de zon en de
regen, die op zowel goeden als slechten komt, onverdiend, op iedereen. En
Israël was in die dagen afhankelijk van landbouw en veeteelt. En bekommerde
zich niet over een stikstof probleem. Nee, regen en zon waren de elementen
die men nodig had, en die God gaf, vanuit Zijn goedheid.
Zo mogen wij die goedheid weer doorgeven aan hen, die ons op de huid zitten,
collegae, medescholieren, (schoon) familie etc. Onmogelijk? Kijk naar het weer,
de zon of de regen, en zie dat God ook ons genadig is, daar vanuit kunnen ook
wij, met Zijn hulp, dit volbrengen, tot eer van Zijn naam en misschien komt er
nog wel eens iemand, of juist die persoon, vragen hoe en waarom je dat zo
doet. Wat een gelegenheid om te getuigen van de Hoop, Die in je is!
Arie de Paauw (Opfrisser.com)

Zomaar een dag van een chauffeur...
De wekker gaat... en ik kijk hoelaat het is, 04.00 u en ga op het randje van
m'n bed zitten. Langzaam word ik wakker en begin in gedachten voor m'n
vrouw en kinderen te bidden en doe m'n wapenrusting aan, en na een paar
minuten daal ik af naar beneden. 'k Begin m'n haar te fatsoneren en m'n
tanden te poetsen en nog een blik op m'n mobiel voor positief nieuws en zet er
zelf ook nog een stichtelijk woordje op...
Rond 04.15 u pak ik m'n koelbox en stop hem vol met diverse dranken en eten
voor die dag en doe m'n schoenen aan en m'n jas en loop naar de auto die vol
verwachting op me staat te wachten.
De reis naar de zaak is precies een half uur en als ik vertrek vanuit m'n
woonplaats dan is het meestal nog donker, onderweg zie ik vele reclameborden
op de gevels staan van bedrijven, winkels en zelfs op straatlantaarns zodat we
het niet vergeten om dat te kopen of te huren wat het bord aangeeft.
Onderweg door de polder is het donker en de autolampen schijnen op de weg
en als ik naar boven kijk dan zie ik de sterren en dan denk ik, wat prachtig al
die sterren... en je ziet juist de sterren als het donker is. In de verte zie ik licht
van boerderijen of van het vliegveld... dat is kunstlicht. Daarom is het zo mooi
dat Jezus het licht in de duisternis is, niks geen kunst, levend licht dat blijft
schijnen voor ons, achter ons, naast ons en in ons!

Tijdens de reis bid ik voor de alleenstaanden, maar ook voor de mede collega
chauffeurs die in m'n gedachten voorbijkomen, maar ook voor het weer, want
de Buienradar kan wel regen voorspellen maar Jezus heeft dat ook in Zijn
hand. Dat is het mooie van bidden, je hoeft je ogen er niet voor gesloten te
houden, het kan zo terwijl je aan het rijden bent.
Het is inmiddels 04.45 u en aan gekomen op de zaak waar de vrachtwagen
staat te wachten op mij, want we gaan ook samen op pad, 'k zegen de truck
en de lading, dat hij goed geladen is zodat het werk bijna vanzelf mag gaan...
'k Pak m'n papieren en zie dat het er 'maar' 55 adressen zijn en praat nog wat
met een collega en kijk nog even in de laadbak dat tot de nok toe geladen is
met gordijnen en horren, en dan ga ik met de vracht naar m'n eerste klant.
Onderweg heerlijk m'n eigen muziek aan met de DAB+ radio (Groot
Nieuws Radio) met 'hemelse' muziek, overdenkingen, interviews over
dagelijkse dingen wat een christen tegenkomt in het leven van alledag,

want als christen kunnen en mogen we geen andere seculiere muziek
ons hart vullen, vind ik...
De dag begint met God die het licht aansteekt, zodat de dag met de eerste
zonnestralen zich opwarmt...
Je komt meestal bij (vaste) klanten en dan hoor je over mooie dingen
maar ook over ziekten of problemen, dan mag je er over nadenken en
bidden in de auto onderweg... en als je er later weer komt, dan hoor je
dat diegene genezen is of dat de problemen opgelost zijn, dat zijn ook
lichtpuntjes van Jezus.
Zo gaat de dag door, je mag je ogen en oren te kost geven over de
schoonheid van de natuur en mens, die God ook geschapen heeft, ook
dat zijn lichtpuntjes...
Zo staat Jezus centraal de hele dag door...

Klaas

'De Wegwijzer' nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 4 maanden. De
nieuwsbrief bevat een overzicht van nieuws van het bestuur, korte
overdenking van de voorzitter, nieuws van de voorgaande maanden,
stukje van een gast chauffeur en familieberichten.
Dit blad gaat naar de achterban die de Chauffeurs Evangelisatieteam
Holland een warm hart toedragen. Dit was de afgelopen jaren een
papieren versie maar willen overgaan naar een online versie want de
druk- en portokosten rijzen de pan uit.
Dus... mocht u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen stuur dan uw
emailadres naar...
Bent u verhuisd en hebt u het ons nog niet laten weten, dan kunt u dat
ook doorgeven...
Hebt u geen belangstelling (meer) in de nieuwsbrief, ook dat
kunt u doorgeven...
Wilt u uw telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer
betaalwijze of betaalperiode wijzigen?
Heeft u een andere wijziging?
Neem dan contact op met wegwijzer@truckplus.org
Alvast hartelijk dank,
namens de medewerkers van Chauffeurs Evangelisatieteam Holland

ANBI
Wij als Stichting hebben een ANBI status, u kunt deze giften dus aftrekken
bij aangifte bij de belastingdienst. Middels een 'Overeenkomst Periodieke'
gift in geld kunt u het gehele bedrag aftrekken.
Voor uw bijdragen in dit werk graag de onderstaande rekeningen
gebruiken.
Dit rekeningnr. is voor het levensonderhoud van Martien & Nita
Stam
NL76 INGB 0000 8151 98 t.a.v. Penn. N.G.W.
Vermeld er aub bij: Chauffeursevangelisatie Fondsnr. 195

Dit rekeningnr. is voor Wim & Elly + het betalen van rekeningen
voor de bestelde materialen (traten, Bijbels, verzendkosten,
chauffeursdag, Wegwijzer ect.)
NL32 INGB 0003 8818 69
t.a.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland MV (Maasvlakte)

De wisseltruc(k)
Zo noem ik maar even mijn overstap van kansel naar cabine.
Dertig jaren predikantschap bij een kerkelijke gemeente (van Friesland
via Utrecht naar Zuid-Holland) kwamen ten einde doordat ik te bezet
bleef in mijn hoofd. Het ging niet meer.
God maakte me - langs de weg van een jaar bezinnen en worstelen duidelijk dat dat mooi was geweest.
En op dezelfde dag dat me dat duidelijk werd nam ik het besluit om mijn
groot rijbewijs te gaan halen. Daarbij speelde ook een rol dat de vraag
naar chauffeurs groot was, en ik dus vrijwel zeker wist dat ik hier mijn
inkomen uit kon gaan halen.
Maar vooral trok me de concreetheid van dit werk.
Je krijgt de opdracht om deze lading daar vandaag af te leveren of te laden.
En je doet het.
Lichamelijk intensief.
Maar glashelder.
En klaar is klaar.
Als ik aan het eind van de dag op mijn fiets stap en het hek zich achter
mij sluit, wacht er niet vervolgens nog een avondprogramma.
In het predikantschap heb ik dit concrete, je bewegen in de maatschappij
gemist.
Ik bewoog me vrijwel altijd temidden van gelijkgezinden.
Moest het hebben van ‘horen zeggen’ door gemeenteleden.
Niet dat ik wereldvreemd was.
Maar horen van of lezen over blijft toch heel wat anders dan zelf
ondervinden.
Aan de ene kant vervul ik nu een heel andere rol dan voorheen.
Iedereen snapt dat.
Dominee zijn of vrachtwagenchauffeur wezen, het is een wereld van
verschil.
Daarom ervaar ik ook veel aandacht vanuit de media voor m’n
wisseltruc(k).
Maar anderzijds is mijn rol nu niets anders dan dat hij altijd al was.
Ik mag, net als jullie - en hoe geweldig is dat! - christen zijn.
Een leerling zijn en blijven van Jezus Christus.
En gaandeweg m’n leven almeer leren om me Zijn gezindheid eigen te

maken.
En zo met alle mensen die ik dagelijks tref - sommigen frequent en anderen
eenmalig - omgaan.
‘s Morgens vraag ik Hem of Hij mij deze dag wil zegenen, en zo tot een zegen wil
laten zijn voor de mensen die ik tref.
Ik noemde eerder al dat de concreetheid van dit werk me zo goed bevalt. En
onze God zelf is ook zo lekker concreet.
Ik doel nu vooral op deze uitspraak van onze Heer Jezus: “Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.”
Het draait dus niet om, en begint ook niet met, onze mooie woorden, maar om
onze goede daden. Daden voortkomend uit de gezindheid van Christus Jezus.
Die mogen onze medemensen opvallen. Als licht in het donker.
En willen ze er onze Vader in de hemel eer om gaan bewijzen, dan zullen we
vervolgens vast ook wel woorden moeten geven aan onze daden, want hoe
zouden ze anders bij Hem uitkomen? Maar het begint bij en met het concrete
doen, in ons transportleven van elke dag.
Stel je dus echt dienstbaar op. Maar niet
slaafs!
Het valt me regelmatig op dat sommige mensen jou als chauffeur(tje) bejegenen
als was je niet meer dan een slaaf.
Ik heb dan de sterke neiging zo iemand stevig van repliek te dienen. Te
‘dienen’, ja.
Maar de kunst is dat dan ook werkelijk te doen, en niet vanuit verontwaardiging.
Echt moeilijk vind ik dat.
En dan ben ik weer terug bij mijn Heer: ‘Leer me dat steeds meer, en steeds
opnieuw, Heer, die gezindheid waarmee U mij, ons, dient.’
Zo vraag ik Hem in feite of Hij op mij Zijn wisseltruc wil toepassen. Leerzaam
beroep, vrachtwagenchauffeur.
Dirk Jan van Diggele

djdig45@gmail.com

Deze Wegwijzer is met zorg samengesteld voor u, maar er kunnen wat
'voudjes' ingeslopen zijn... onze excuus daarvoor.
Heb u vragen, ideeën, suggesties, familieberichten, adreswijzigingen,
gebedsverzoek ect. geef het door aan wegwijzer@truckplus.org
Kijk ook eens op www.truckplus.org of Facebook Truckplus
Namens het voltallige bestuur wensen we u een goede, gezegende tijd, laat
uw hart gericht zijn op Jezus Christus, Hij kent al uw verlangens, Hij kent u
door en door... https://youtu.be/U5hi-phvjJs

Wilt u direct overmaken? Scan dan deze code met uw mobiel, u komt dan
direct naar onze doneer pagina. Waarom bieden wij u deze mogelijkheid via
www.geef.nl U kunt namelijk anoniem een bedrag overmaken.

Wilt u de Truckplus pagina op www.geef.nl bekijken, ga dan naar
www.geef.nl en type Chauffeurs Evangelisatieteam Holland in en de rest
wijst zich vanzelf en op deze pagina kunt u nog meer doen om ons te helpen
want u kunt een eigen collectebus aanmaken en zo voor ons nog meer
betekenen...

Wim & Elly gaan elk weekend er op uit om de vele chauffeurs te verrassen met
een lekkernij van Bakkerij Akershoek + een traktaat in hun eigen taal.
Mocht je in de buurt zijn, loop er eens binnen voor het lekkerste gebak,
brood en de Ouddorpse bolussen, dat elke dag vers wordt gemaakt!

Klik hier hoe de Ouddorpse bolussen worden gemaakt.

<iframe
src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com

%2FAkershoekdeechtebakker%2Fposts%2F2004494396359862&show_text=tru
e&width=500" width="500" height="447" style="border:none;overflow:hidden"
scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web- share"></iframe>

Bakkerij Akershoek (bakkerakershoek.nl)

