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Een kind, een leraar, een boek en een pen kunnen de wereld veranderen.  
Malala Yonsafzi 

 
 

Lieve Lezers, 
 
Voordat de zomervakantie begint nog de laatste nieuwtjes met betrekking tot mijn 
schrijverij. Deze nieuwsbrief moest ik met mijn linkerhand tot stand brengen en dat 
was een vermoeiende bezigheid. Maar met mijn man, mijn hulp in bange dagen, is 
deze klus toch geklaard. Na een ongelukkige val heb ik mijn rechterschouder 
gebroken en ben nu al bijna drie weken min of meer aan bed gekluisterd. Vanwege 
de plaats van de breuk kon het niet in het gips gezet worden en pijn is tijdelijk een  
ongewenste metgezel. Hoe minder beweging, hoe minder pijn. Maar het goede 
nieuws is dat de recente foto’s uitwijzen dat de breuk voorspoedig geneest en ik 
met oefeningen mag beginnen. Een fikse tegenvaller weliswaar, maar 
desalniettemin gebeuren er ook heel veel mooie dingen. 
 
 

       
 

 
Van Schipperen is binnen twee maanden de tweede druk verschenen. Naast de 
mooie reacties die binnengekomen zijn, is dit toch ook heel bemoedigend! Nog 
steeds wordt het boek besteld, omdat de lezers het boek als een geschenk 
weggeven aan vrienden en familieleden. Ook de interviews, zoals in Elisabeth 
(voorheen Elisabethbode) met veel foto’s uit de oude doos, werken hierin mee ten 
goede. 
 
Schipperen heeft ook weer een boost gegeven aan Hemelkinderen en Uitdagende 
Outfit. De lezers voor wie Schipperen het eerste boek was dat ze van mij lazen 
waren vervolgens ook benieuwd naar de andere boeken.   
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Ontroerende reacties blijven binnenkomen op het boek Hemelkinderen en op 
aanraden van lotgenotengroepen zijn we ermee naar verloskundigenpraktijken 
gegaan. We hebben in eerste instantie, als proef, contact opgenomen met 
verloskundigen op vijf locaties en allen hebben aangegeven belang bij het boek te 
hebben. In een follow up zullen we bespreken op welke manier dit boek kan 
worden ingezet voor moeders en vaders die geconfronteerd worden met de 
geboorte van een niet levensvatbaar kindje. Misschien mag dit boek nog een groter 
bereik krijgen, zodat meer lotgenoten herkenning en erkenning ondervinden wat 
hun zal helpen er beter mee om te gaan.  
 
 

 

 

 
Mijn eerste boek Uitdagende Outfit breng ik weer eens onder jullie aandacht. Het 
onderwerp van dit boek is de geestelijke wapenrusting uit Efeziërs 6. Een voor 
velen onbekend fenomeen, maar een super interessant onderwerp en mede door 
het gebruik van uitgebreide voorbeelden is het een heel gemakkelijk leesbaar boek. 
Het boek is door de Internationale Bijbelbond (IBB) uitgegeven, waar ik nog telkens 
erg dankbaar voor ben. Het is niet vanzelfsprekend dat een uitgever het aandurft 
met een onbekende schrijver. Scholten Uitgeverij heeft met IBB overlegd om de 
restantpartij over te nemen en een tweede druk uit te geven waar de vragen voor 
gespreks- huis- en Bijbelkringen in opgenomen worden. Dit heeft tot gevolg dat ik 
het restant van de eerste druk van Uitdagende Outfit goedkoper mag aanbieden, 
zolang de voorraad strekt. Als Schipperen of Hemelkinderen wordt besteld voor  
€ 16,95 dan mag Uitdagende Outfit als tweede boek voor € 8,05 erbij besteld 
worden. Dus twee boeken voor € 25,-. Wanneer het boek voor studie- of 
gesprekskringen wordt besteld kost het boek, bij minimale afname van tien 
exemplaren, € 10,- per boek, inclusief de vragen. Voor de tweede druk geldt straks 
weer een hogere prijs. 

 
Lees onderstaande mooie review over Uitdagende Outfit.  

 

Zoals in veel gemeenten werken ook wij met huiskringen. Het is goed om 
regelmatig in kleine groepen bij elkaar te komen om te delen en te ontvangen. Net 
als wij, zult ook u regelmatig opzoek gaan naar goed materiaal om voor de 
huiskringen te gebruiken. Vorig jaar kwamen we via een gemeentelid uit bij het 
boekje ‘Uitdagende Outfit’ van Willie Zeldenrust. Een studieboekje dat ons veel 
leert en nieuwe en verfrissende inzichten geeft aangaande de geestelijke 
wapenrusting (Efeziërs 6:10-18). Nadat ik het boekje gelezen had was ik zelf gelijk 
erg enthousiast. We hebben toen, voordat we het boekje gingen gebruiken op de 
kringen, Willie uitgenodigd in de gemeente voor een avond samen met alle 
huiskringleiders. Willie heeft deze avond een inleiding gehouden en vragen 
aangaande het gebruik van het boekje beantwoord. Door deze avond werden ook 
de huiskringleiders enthousiast (iets wat van cruciaal belang is als je iets wil 
overbrengen) en hebben we gezamenlijk de stap gezet voor het nieuwe seizoen. 
Uitdagende Outfit is niet alleen erg goed en fijn leesbaar, maar ook heel praktisch 
en uitdagend. De voorbeelden en getuigenissen die Willie geeft in haar boek zijn 
erg mooi en bruikbaar. Bij ieder hoofdstuk zijn er vragen die je met elkaar als 
huiskring kan bespreken. Vragen die ons tot nadenken zetten en waarmee we 
gezamenlijk ons geloof kunnen verdiepen en versterken. Helaas zijn door de 
coronacrisis veel huiskringavonden komen te vervallen afgelopen seizoen, dus 
gaan we ook het komende seizoen rustig verder in ‘Uitdagende Outfit’. Als 
voorganger van de ‘Filadelfia gemeente de Westereen’ kan ik het gebruik van dit 
boek van harte bij u aanbevelen! 

 
Aart Langevoort 
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- Zowel van Schipperen als van Hemelkinderen is een E-book verkrijgbaar voor 

de prijs van 8,95. Zie www.scholtenuitgeverij.nl 
 
- Vermeldenswaard is ook dat Hemelkinderen door de uitgever als Luisterboek 

op de markt wordt gebracht.  
 
- Op zondag 6 juni zal de EO de aflevering die van mij is gemaakt voor het 

programma Ik mis je herhalen. Op NPO 2 om 8.55 uur.  
 
Allemaal prachtige ontwikkelingen. 

 

Hopelijk worden de spreekbeurten in het najaar weer opgepakt en graag ontvang ik 
een uitnodiging om te spreken over een van de onderwerpen waarover ik heb 
geschreven. En dat is nu al aardig divers. Misschien in jullie omgeving? 

                                                                  
 

                                                   
. 

 
 

Als laatste nieuwtje kan ik jullie vertellen dat het manuscript voor een volgend boek 
naar de uitgever is. Elke keer weer spannend of mijn schrijverij goed genoeg 
bevonden wordt om als boek te worden uitgegeven. In mijn volgende nieuwsbrief, 
die pas na de vakantie zal verschijnen, hoop ik er meer over te kunnen zeggen. 
 
 
 

 

 
 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne en rustgevende vakantieperiode toe en tot 
horens!  
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http://www.scholtenuitgeverij.nl/


Internetadressen 
 
Mijn Youtube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
EO Ik mis je 

https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 
Eva 
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-
zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen 
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