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2022 13e NIEUWSBRIEF  
 

Ik wil alleen maar schrijven. En daar is geen opleiding voor, behalve het leven.  
Dodie Smith 

 
 Lieve Lezers, 
 

Voor de vakantie nog een nieuwsbrief waarin ik terugzie op bijzondere maanden. Er is veel gebeurd 
nadat ik jullie in maart voor de laatste keer heb geschreven.  
 
Voor de eerste 100 exemplaren van Het roer om! die ik van de uitgever had gekregen, is inmiddels 
een lezer gevonden. De meeste boeken zijn verkocht op de hele leuke en gezellige presentaties in 
Mantgum en Veenendaal. Het heeft me buitengewoon goed gedaan dat zovelen van jullie de moeite 
hebben genomen om erbij aanwezig te zijn. Ik heb veel vertrouwde gezichten gezien, maar ook 
nieuwe gezichten en het was bemoedigend om jullie betrokkenheid te ervaren. Bij beide 
presentaties heb ik buitengewoon genoten van de mooie muzikale bijdragen die speciaal voor mij 

waren georganiseerd. Pro deo, pro Willie 😊. Het waren echte feestjes.   
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Door vrienden is voor mij een heel professioneel promotiefilmpje gemaakt. Wat een leuke ervaring, 
maar het resultaat is nog leuker. Mijn uitgever reageerde positief verrast op de opname die is 
gemaakt in de winkel van Alieda van Dijk ‘DNA Livingroom’ in Barneveld. Een prachtige ambiance. 
Ik kan dit promofilmpje laten zien tijdens mijn spreekbeurten, maar ook wanneer ik ergens 
uitgenodigd word, kan ik hierop attenderen. Op mijn Youtube kanaal (zie adres onderaan deze brief) 
kunnen jullie het interview bekijken. Met dank aan Hans Groeneveld en Christan Hakkert.  
 

                             
 
 
        
Het roer om! heeft ook ‘Stichting Opwekking’ bereikt. Mijn boek is in het Opwekkingmagazine 
gerecenseerd onder het kopje ‘Aanbevolen Media’. Hieronder staat de mooie recensie.  
 

Tijdens de Pinksterconferentie van 1995 gaven Willie en haar man gehoor 
aan een oproep om hun leven meer op God af te stemmen. Zonder te 
kunnen vermoeden hoe vérgaand de consequenties zouden zijn. Met vlotte 
pen, humor en openheid beschrijft Willie een periode van zeven jaar waarin 
het roer van hun leven volledig omging. In die zeven heftige en intensieve 
jaren groeiden ze toe naar een ingrijpende beslissing die nooit eerder een 
optie was, tot God zich ermee ging bemoeien: ze verlieten hun huis, 
vrienden en de woonplaats waar ze 26 jaar lang met hun kinderen woonden. 
Huis en haard verlaten omdat God onverwacht een ongedachte weg wees. 
Een bijzonder getuigenis hoe het luisteren naar Gods roep en ernaar 
handelen mensenlevens verandert. 

 
 
Tevens ben ik door het hoofd van de afdeling communicatie van St. Opwekking gevraagd om voor 
de camera mijn verhaal achter Het roer om! te vertellen. Op het strand van Harlingen zijn beelden 
gemaakt terwijl ik aan het schilderen ben en in onze achtertuin is het interview opgenomen. Het 
wordt geplaatst op het Youtube kanaal van St. Opwekking en waarschijnlijk is het filmpje ergens op 
de Pinksterconferentie getoond. Mettertijd zal de opname op mijn eigen Youtube kanaal te zien zijn.   
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Het werd in de afgelopen maanden wel duidelijk dat corona minder een rol is gaan spelen. In een 
ommezien had ik in het eerste halfjaar, naast de twee presentaties, vijf aanvragen in de agenda 
staan voor spreekbeurten c.q. lezingen. De spreekbeurten waren allemaal mooie bijeenkomsten. 
Naast het spreken over de geestelijke wapenrusting naar aanleiding van mijn boek Uitdagende 
Outfit mocht ik ook voor het eerst spreken over mijn boek Hemelkinderen en de reacties waren 
ontroerend. Mijn verhaal over ons levenloos geboren zoontje Johannes maakte dat menig ander 
verhaal verteld werd. Voor het tweede halfjaar staan er al weer vier spreekbeurten op de planning. 
Ik geniet ervan om de boodschap van geloof en een hoop liefde door te mogen geven.  
  
Spreken over Hemelkinderen 
Woensdag 21 september om 19.30 uur Lighthouse Drachten 
Vrijdag 30 september om 09.30 uur in MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12 Burdaard 
Woensdag 26 oktober ’s avonds in de Baptisten Gemeente te Vroomshoop 
Woensdag 9 november om 19.30 uur in Evangelische Boekwinkel TOV in Drachten 
 
Nadere details volgen na de vakantie. 
   
 
 
In Zevenaar zijn 30 schilderijen van mij te zien in Liemerije Zevenaar en het volgende stond over mij 
in een paar plaatselijke kranten. Te veel eer, maar toch leuk om te lezen. Met dank aan Roline 
Trapman. 
 
Nieuwe expositie van kunstenares Willie Zeldenrust-ten Harkel 
Vanaf 7 mei is er een nieuwe expositie te bewonderen in de gangen van Liemerije Zevenaar. De 
werken zijn van kunstenares Willie Zeldenrust-ten Harkel. Willie heeft met haar gezin zo’n 26 jaar in 
Zevenaar gewoond. 20 jaar geleden zijn ze naar Friesland verhuisd. 
 
Naast schrijven – in maart werd haar vierde boek uitgegeven – is Willie ook gaan schilderen. 
Ongedacht en onverwacht is schilderen op haar pad gekomen. In een voor haar moeilijke tijd is ze 
aan schilderlessen begonnen bij Epko Cordel, met de gedachte om het in ieder geval eens 
geprobeerd te hebben in haar leven. En ook met een gevoel van ’dat kan ik niet’. Ze had nooit 
gedacht dat schilderen haar zoveel vreugde zou geven. Als ze om wat voor reden dan ook gestrest 
is, is schilderen voor haar de manier om ontspannen te raken. Al schilderend vertoeft ze in een 
andere wereld. Een kleurrijke wereld, waar alles kan, alles mag en waar alles mooi is. Een 
onbedorven wereld. Schilderen is genieten van het kleurenpalet, van de verf en van de reuk. 
Genieten van de talrijke penselen die vanuit kunstzinnige beschuitblikken haar verleidelijk aanstaren 
en uitdagen. Willie is elke keer verbaasd als ze ziet wat het resultaat is van de ontelbare 
penseelstreken die zij op het doek of paneel heeft gezet. De reacties die zij op haar creaties krijgt 
geven haar telkens weer een boost. 
 
Willie vindt het een eer dat haar schilderijen van 7 mei tot 5 augustus te bewonderen zijn in de 
ontvangsthal en de gangen van Liemerije Zevenaar. 
 
 

       
 
 
De expositie heeft ook al wat opgeleverd, want het schilderij ‘De olifant’ (rechts) is verkocht en de 
opbrengst is ten bate van mijn schrijverij.  
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Alle boeken: Uitdagende Outfit, Hemelkinderen, Schipperen en Het roer om!, maar ook de 

dichtbundel Jezus komt zijn bij mij te bestellen. De schilderijen staan, nog maar heel recent, 

geprijsd op mijn website, waar ook meer over mijn boeken te lezen is.            

 
 Uitdagende Outfit  € 10,00  

Hemelkinderen  € 16,95 
Schipperen   € 16,95 
Het roer om!   € 16,95 
Dichtbundel Jezus komt € 10,00 
 
Uitdagende Outfit kost in combinatie met een van de drie andere boeken € 8,05 
 
 
 
 
Tot zover eerst maar weer deze 13e nieuwsbrief en ik wens jullie allemaal hele goede 
zomermaanden toe en tot schrijfs!  

              

                                        
          

 

 
 

 

Emailadressen: w.zeldenrust@ziggo.nl en williezeldenrust@gmail.com  

 

Website: www.willietenharkel.com 

 
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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