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2022 12e NIEUWSBRIEF  
 

Het leven is Gods roman. Laat hem het schrijven. Isaac Bashevis Singer 
 

 
Lieve Lezers, 

 
Afgelopen week heb ik het nieuwe boek Het roer om! door uitgever Cees Scholten overhandigd 
gekregen. Vier en half jaar geleden was mijn eerste boek ‘Uitdagende Outfit’ een feit. Voor mij een 
wonder van de bovenste plank. Kon ik dan schrijven? En ja, een tweede en derde boek volgde en 
nu het vierde. Met dank aan God! Ik ben een heel dankbaar mens en ervaar het als een onverwacht 
bijzondere gift. 
 

       
 
 
Alles wat U in het verleden hebt gedaan, zal ik gedenken. Ik wil over uw werk spreken/schrijven en 
nadenken over alles wat U deed (uit Psalm 77). 
 
Het roer om! is mijn verhaal over de zoektocht van mij en Echtgenoot naar nieuwe wegen, over de 
tegenslagen, de worstelingen, maar ook over hoop en zegen. In dit boek schrijf ik over Gods 
betrokkenheid bij ons leven. Hoe Hij het roer van ons leven omgooit. We maakten keuzes die we 
nooit hadden gedacht te maken. Met God! Ik hoop van harte dat iedereen die het boek leest er door 
bemoedigd mag worden en onder de indruk komt van Gods liefde en zijn bemoeienissen bij ons. Hij 
is geen God van veraf, al kan dat soms zo lijken. Maar Hij is een God van nabij, soms héél dichtbij.  
 
Nog een paar impressies van de boekoverhandiging. Kees Goedhart was met zijn vrouw Fieke 

aanwezig, maar ook onze dochter en oudste grootzoon (kleinzoon is niet meer op zijn plaats 😊).  

En natuurlijk de altijd aanwezige, mijn grote (zowel letterlijk als figuurlijk) steun en toeverlaat.  
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De bestellingen van het boek lopen lekker door en ik verwacht dat de eerste 100 exemplaren de 
komende maand hun weg naar nieuwe eigenaren zullen vinden. Het blijft een spannende 
aangelegenheid. De presale-actie voor bestellingen duurt tot 31 maart. Bij de presentaties in 
Mantgum en Veenendaal is het evenwel mogelijk om nog van de presale-actie gebruik te maken.  
 
Reminder:   
Tot 31 maart kan het gesigneerde boek + gedichtenbundel + bezorging + bladwijzer voor € 25,- 
besteld worden. 
 
Graag bestellen via e-mail: w.zeldenrust@ziggo.nl of williezeldenrust@gmail.com  
 
Wil je het bedrag overmaken naar NL17 INGB 0000 694525 wanneer je een bestelling hebt 
geplaatst? 
 
 

+    +   
 
 
  
 
Op zaterdagmiddag 9 april zal ik mijn nieuwe boek Het roer om! in ons eigen dorp presenteren. 
Locatie: De Wjukken, Om E Terp 21, 9022 BD Mantgum. Tijd: 14.00-15.30/16.00 uur. Consumpties 

zijn voor € 1,50 verkrijgbaar, maar andere lekkernijen worden je gratis aangeboden 😊.  

En … gratis parkeren. 
 

 
 
Op zaterdagmiddag 23 april is de tweede boekpresentatie van Het roer om! in Veenendaal. 
Locatie: Onder Ons, Fluiterstraat 26, 3901 DK Veenendaal. Tijd: 14.00-15.30/16.00 uur.  
Hier is alles gratis, behalve het parkeren. Advies: Parkeergarage De Scheepjeshof. 
 

 
 

Graag opgave voor de ene of de andere boekpresentatie. 
 

 

mailto:w.zeldenrust@ziggo.nl
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De eerste spreekbeurt van dit jaar over mijn boek Uitdagende Outfit in de Anna Tsjerke in Winsum 
is al weer verleden tijd. Een prachtige dienst. Wat een voorrecht om in een kerkdienst te mogen 
spreken. Blij was ik met de reacties dat de boodschap goed was overgekomen. Hoewel sommigen 

de opmerking plaatsten dat de woorden af en toe te snel mijn mond uitrolden. Een slechte gewoonte 

die ik moeilijk kwijtraak, maar ik blijf mijn best doen      . Heel wat exemplaren van Uitdagende Outfit 

vonden nieuwe eigenaars.  

                                    
 
 
Ook mag ik een aantal lezingen/spreekbeurten houden over Hemelkinderen. 
 
- Maandag 28 maart van 19.45 - 21.45 uur, VBG de Bron  

Middelzeelaan 1, 8604 BH Sneek (georganiseerd door Studiecentrum Compascuum) 
 

 
 

- Donderdagmorgen 21 april van 09.30-12.00 uur de Baptistenkerk Havenlicht,  
Johan van Komputplein 8, 9934 EA Delfzijl. 

 

 
  

- Vrijdag 13 mei van 19.30 - 21.30 uur in de Mariatsjerke,  
Seerp van Galamawei 3, 9022 AA Mantgum 
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Aan de hand van onderstaande schilderingen vertel ik mijn verhaal over Hemelkinderen. 
 

   
The circle of life 

 

 
             

 

Er zijn altijd weer verrassingen en nieuwe mogelijkheden die zich aandienen. Zo heb ik het aanbod 
gekregen om van een interview met mij een professionele opname te laten maken. De opname kan 
gebruikt worden voor organisaties die mij uitnodigen om op voorhand kennis met mij te maken. Dit 
medium kan van toegevoegde waarde zijn om een groter bereik voor mijn boeken te creëren. In de 
volgende nieuwsbrief zal ik hier meer over vertellen.  

 
Van harte welkom op een van de boekpresentaties en/of op de lezingen over Hemelkinderen. Ik 
hoop je te ontmoeten.  

              

                                        
 

                 

 
Mijn emailadressen: w.zeldenrust@ziggo.nl en williezeldenrust@gmail.com  

 

Mijn website: www.willietenharkel.com 

 
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 
 
CIP: https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust 
 
Revive.nl: https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/ 

Revive.nl: https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-
heen-kan-ik-veel-betekenen/ 
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