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2021 4e NIEUWSBRIEF  
  

 
Varen op de golven van geloof, hoop en liefde 

 
 

Lieve Lezers, 
 

Op 5 maart krijg ik mijn derde boek ‘Schipperen’ overhandigd door Cees Scholten, 
de uitgever van Scholten Uitgeverij. In verband met corona kan er voorlopig geen 
boekpresentatie plaatsvinden, hoewel ik hoop dat er op een later tijdstip alsnog een 
of andere presentatie georganiseerd kan worden. Het plan is dat we een videoclip 
gaan maken van de uitreiking in de haven van Zwolle. Op een schip! Met het boek 
in een schepnet. We gaan het zien! Ook zal Ludy Fabriek digitaal iets gaan zeggen 
over mijn boek waarin hij het voorwoord heeft geschreven. Beide filmpjes (en meer) 
zullen te zien zijn op een eigen YouTube kanaal. Ik zal jullie daar te zijner tijd 
verder over informeren. Het is voor mij nog een onontgonnen gebied, maar ik hoop 

het onder de knie te krijgen      . 

 
Tot 1 maart is het nog mogelijk het boek bij mij te bestellen voor € 16,95 
zonder extra kosten. Ik zorg ervoor dat je het dan gesigneerd en met een kleine 
attentie thuisbezorgd krijgt. Deze maand hoop ik de eerste honderd boeken te 
verkopen. Vorig jaar is van ‘Hemelkinderen’ nagenoeg hetzelfde aantal door jullie 
gekocht. Tot nu toe zijn er 80 boeken besteld! Daarvoor mijn hartelijke dank. Maar 
ik hoop van harte dat nog veel meer lezers van deze brief voor 1 maart 
‘Schipperen’ willen bestellen. En ik kan je verzekeren dat het beslist geen droge 
stof is! De uitgever heeft in de catalogus het boek als volgt gekwalificeerd:   
 
Een heerlijk positief, geloofsopbouwend boek dat je graag ter ontspanning leest! 
 
Ik ben geïnterviewd door het Elisabeth Magazine, voorheen Elisabethbode, met 
betrekking tot het boek ‘Schipperen’. Thema: het roer om … Het interview zal 
geplaatst worden in het Pinksternummer. Vorige week is een fotograaf geweest om 
een paar plaatjes te schieten. Opnieuw een leuk contact! 
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De voorbereiding van de fotosessie had nogal wat voeten in de aarde, omdat er 
gevraagd was of ik geen attribuut had dat gelinkt kon worden aan het varen. Een 

roer bijvoorbeeld       Ik had slechts twee dagen de tijd om dat te organiseren. De 

optie van een scheepsroer schrapte ik al heel gauw, maar een reddingsboei leek 
mij beter haalbaar. Bovendien sta ik op de achterflap van Schipperen met mijn 
hoofd afgebeeld in iets waar je met een beetje fantasie een reddingsboei in kunt 
ontdekken. Ik belde met bevriende medebewoners die bijna hun leven lang in 
Mantgum wonen en zij wisten iemand die de door mij begeerde reddingsboei zou 
hebben. Dat bleek niet het geval te zijn. Ik kreeg een volgend telefoonnummer, ook 
daar greep ik mis. Vervolgens na nog een belletje kreeg ik geen telefoonnummer, 
maar een adres waar ik misschien meer geluk zou hebben. Dus op naar het 
opgegeven adres. De tijd drong, want het was al op de middag voorafgaand aan de 
dag van de fotosessie. We belden aan bij een van de mooie neoclassicistische 
huizen die Mantgum rijk is, compleet met een bescheiden bordes. Een vroegere 
pastorie. Voor een predikantsvrouw een droom om daarin te wonen. We liepen de 
paar trappen op en belden aan in de vurige hoop het attribuut te kunnen 
bemachtigen. En zowaar de inwoners dachten dat ze ergens nog een reddingsboei 
hadden liggen. Ze wilden voor ons een zoektocht ondernemen en we konden ’s 
avonds terugkomen om dit bekende onderdeel van een scheepsuitrusting op te 
halen. Helemaal vergetend dat we te maken hadden met de avondklok, liepen we 
iets voor negenen opnieuw naar het adres waar we nu min of meer verwacht 
werden. En zie… de reddingsboei hing al aan de deur op ons te wachten. Toen we 
de boei van de deur afhaalden en we weer op ons dooie akkertje naar huis wilden 
lopen, sloeg de kerktoren negen uur. Het drong ineens tot ons door dat we in 
overtreding waren. Hoewel een avond in Mantgum met of zonder avondklok niet zo 
heel veel verschil te zien geeft en we hier van geen boa’s weten, liepen we toch 
enigszins schuldbewust en een tandje harder naar huis terug. Hoe dan ook, onze 
missie was geslaagd! Tot volle tevredenheid van de fotograaf.  
 
‘Schipperen’ heeft ook de nodige aandacht gekregen in binnenvaartbladen en er 
zijn al heel wat schippers die het boek hebben besteld. Regelmatig krijg ik een mail 
met verhalen van (vooral vrouwen) die zich herkennen in mijn verhalen. Ik ben 
blijkbaar niet de enige die ietwat vreemd tegen het schippersleven heeft 

aangekeken           .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog telkens krijg ik positieve reacties op het boek 
‘Hemelkinderen’. Een landelijke lotgenotengroep en een stichting 
met betrekking tot rouwverwerking zullen het boek in hun 
assortiment opnemen.  
 
www.gebroken in de knop.nl / www.in-de-wolken.nl 
  
  
€ 16,95 
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Uitdagende Outfit blijft eveneens actueel. Naast persoonlijk 
gebruik zijn er verschillende gemeenten die het boek in hun huis- 
en gesprekskringen behandelen. Van de vragen die bij elk 
hoofdstuk zijn gemaakt wordt dankbaar gebruik gemaakt. Al 
eerder schreef ik dat wanneer een tweede druk verschijnt deze 
gespreksvragen in het boek worden opgenomen. 
 
 
€ 17,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk is het mogelijk om naast Schipperen ook de andere twee boeken te 
bestellen, wanneer je die nog niet hebt. Wanneer je Schipperen voor 1 maart 
bestelt, krijg je de andere boeken ook zonder verdere kosten thuisbezorgd.   
   
Stuur me via mijn e-mailadres een berichtje met je bestelling en adresgegevens 
plus telefoonnummer. Bellen of een kaartje sturen kan vanzelfsprekend ook (zie 
gegevens onderaan de nieuwsbrief). 
 
Tip: Schipperen is geschikt om als een kadootje weg te geven.  
 
Ik hoop van je te horen! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Graag vraag ik iedereen die het boek ‘Schipperen’ besteld heeft, of alsnog 

bestelt, het bedrag van € 16,95 (bij meer boeken bedrag aanpassen) vooraf te 

betalen op het hierboven staand banknummer.  
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Willie Zeldenrust - ten Harkel, It Hiem 15 9022 CG Mantgum 

Mobiel 06 24633412; Bankrelatie NL17 INGB 0000 6945 25; 

Email: w.zeldenrust@ziggo.nl; Website: www.willietenharkel.com; 

Facebook: Willie Zeldenrust-ten Harkel 

 

 

mailto:w.zeldenrust@ziggo.nl
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