
          
 

2021 5e NIEUWSBRIEF  
  

Uw voorzienigheid, Vader, is de loods. U baant het een weg door de zee, U geeft het een 
veilige route door de golven. U hebt laten zien dat U redt uit de nood, zodat ook onervaren 
mensen gerust aan boord kunnen gaan. 

 
 
Lieve Lezers, 
 
Bovenstaande tekst heb ik in mijn introductie van Schipperen geschreven. Na een 
overrompelend succesvol begin van Hemelkinderen heb ik sterk getwijfeld aan het boek dat 
daarna uitkwam. Schipperen! Zal hier opnieuw lezerspubliek voor zijn? Heeft corona een 
negatieve invloed op de uitgave van dit boek? Gods voorzienigheid heeft echter een weg 
door de coronazee gebaand en veel, heel veel lezers zijn aan boord gestapt en zijn met me 
mee gevaren op de golven van geloof, hoop en liefde.  
 
In de eerste week van april hebben we de laatste bestelde boeken van de pre-sale 
afgeleverd. De pre-sale actie is meer dan geslaagd met de verkoop van 173 exemplaren 
van Schipperen, maar daarnaast hebben ook de twee andere boeken een boost gekregen.  
Echtgenoot en ex-schipper heeft bijna alle hoeken van Nederland gezien door meer dan 
2000 kilometer af te leggen om een groot deel van Schipperen rond te brengen. Bij heel wat 
schippers, zelfs bij vroegere schoolkameraden en werkgevers, maar ook bij familie en 
vrienden heeft hij, en ik in veel mindere mate, één of meer boeken afgeleverd. Sommige 
boeken hebben we moeten versturen, zelfs naar ons buurland België. De contacten, zowel 
schriftelijk als mondeling, waren allemaal hartverwarmend. Een boek uitgeven houdt heel 
wat meer in dan alleen schrijven, dat is ons in de afgelopen maand opnieuw duidelijk 
geworden. Drie interviews heb ik al mogen geven. Twee voor de radio en een voor de 
Elisabeth(bode), het laatste interview wordt in het Pinksternummer van het blad geplaatst. 
 
Mijn geloof is te klein en mijn twijfel ongegrond gebleken. Mijn hart heeft een sprongetje van 
vreugde gemaakt toen de eerste reacties binnenkwamen. Verschillende lezers hebben de 
opmerking geplaatst dat ze mijn boeken willen gaan sparen. Wat een groots compliment!   

 
Eerste reacties op Schipperen 

 
- Ik heb het boek bijna in een ruk uitgelezen!!!! Voor iemand die niet kerks is, maar wel 

zich christen voelt, wil dat heel wat zeggen. Willie, je bent er weer in geslaagd om de 
vergelijkingen in een leesbaar vat te gieten. De lichtmatroos kreeg een harde leerschool 
en presteerde in haar eigen ogen maar matig, terwijl de kapitein haar alle vertrouwen 
schonk. Ook jouw vertrouwen in zijn kennis kwam niet aanwaaien, maar met vallen en 
opstaan ben je er toch gekomen. En dat niet alleen in jouw kapitein een groot 
vertrouwen heerste, maar ook in God, is een zegen voor een ieder die op die manier 
kan geloven. Willie weer een boek dat het lezen waard is en dat menig mens kan 
aanspreken. Dat jullie met hulp van de ‘Grote Loods’ zoals ze op de zeevaart zeggen 
door dit leven reizen. Willie, ik hoop dat veel mensen jouw boek zullen kopen en daar 
de levenslessen uit leren en ook wat geloof betreft het een verrijking is. Veel succes en 
op naar het volgende boek. 

 
- Genoten en geleerd van je boek. Leuk zo een stuk mee te varen. Als oud Mokumer 

genoten van capriolen in de Oranjesluis. 
 
- Jullie zullen het niet geloven, maar ik heb het boek in één dag uitgelezen! 

 
 
 

-vervolg- 



Maart is voor ons een hele gedenkwaardige maand geweest. We hebben niet letterlijk, 
maar zeker figuurlijk gevaren op de golven van geloof, hoop en liefde.   
 
 

 

 
 
Hieronder plaats ik een officiële recensie van Schipperen van NBD BIblion als 
aanschafinformatie voor openbare bibliotheken.  

 
De auteur trouwde op jonge leeftijd met een schipper. Ze wist weinig van het 
schippersleven af en kwam in een geheel nieuwe wereld terecht, maar het lukt haar nooit 
echt om er helemaal in thuis te raken. Na twee jaar gingen zij en haar man voorgoed aan 
wal, maar in die twee jaar heeft ze van alles meegemaakt en daarover vertelt ze in veertien 
verhalen. Ieder verhaal gebruikt ze om een Bijbelse boodschap over te brengen. Zoals hoe 
ze de ligplaats van het schip niet meer wist terug te vinden na een middagje aan wal en we 
soms ook God kwijtraken. Deze kijkjes in het schippersleven zijn leuk om te lezen en 
vormen een aansprekende inleiding voor de overdenking met Bijbelse boodschap die 
daarop - na een pagina met een quote - volgt. De beschreven situaties in deze 
overdenkingen zijn vaak herkenbaar, waardoor je als lezer ook daadwerkelijk iets hebt aan 
de boodschap die de auteur meegeeft en die bemoedigend, inspirerend, troost biedt of een 
andere positieve uitwerking heeft. Er worden veel Bijbelteksten aangehaald. Heel geschikt 
voor een breed christelijk lezerspubliek. Van de auteur verscheen eerder 'Hemelkinderen’. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                  
                        In mijn vorige nieuwsbrief heb ik al aangekondigd dat ik met 
een eigen you tube kanaal wil beginnen en daar ben ik, met 
wat hulp van derden, in geslaagd. Er staan al zes filmpjes 
op, waaronder de boekoverhandiging van Schipperen door 
Cees Scholten, mijn uitgever, op een toepasselijke locatie. 
Op een schip in de haven van Zwolle! Met een beperkt 
publiek, maar een o, zo feestelijk en gezellig moment!    

 
 
 

 
                                                                    

Ook is er een filmpje waarop ik het boek vervolgens aan 
Ludy Fabriek overhandig. Hij heeft immers het voorwoord 
geschreven. De filmpjes zijn zowel op mijn Youtube kanaal 
(Willie Zeldenrust-ten Harkel) te zien als ook op mijn 
website onder Youtube. Adressen waar je filmpjes met 
betrekking tot mijn boeken kunt bekijken staan hieronder. 

 
 

Youtubekanaal - https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
Aflevering EO Ik mis je -  https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 

Alledrie boeken, Uitdagende Outfit, Hemelkinderen en Schipperen zijn bij mij verkrijgbaar, 
maar vanzelfsprekend kun je ze ook afnemen bij de christelijke boekwinkels. De laatste 
twee boeken zijn eveneens te koop bij Scholten Uitgeverij en Bol.com. 

 
De nieuwsbrief verstuur ik naar alle emailadressen die ik in de loop van de tijd verzameld 
heb. Laat het me weten wanneer je er geen prijs op stelt, dan zal ik je emailadres uit het 
bestand verwijderen. 
 

 
-vervolg- 
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Mijn nieuwe visitekaartje! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
        

  
 
 
 
 
 

-einde- 


