
Chadash 2022 Giessenburg – Ontmoet Jezus 

 

Vrijdag 12-augustus 

De dag voor de laatste voorbereidingen. Edwin en Bregine brachten de bus voor het vervoer vanuit 

Delft naar Giessenburg en Bart B regelde de personenbus en om 21.00 uur werden alle spullen en 

voedselwaren geladen, klaar voor vertrek. 

 

Zaterdag 13-augustus 

Om 04.00 uur ‘s morgens 

verzamelden de H’veldse, 

Wingerdse en 

Giessenburgse delegatie bij 

de Rank in Giessenburg 

voor vertrek. Na een woord 

van welkom en gebed 

vertrokken we met 16 

man/vrouw naar Vaujany 

in de Franse Alpen. Waaruit 

bestond de groep? 

Renners: Bregine (Delft) 

Edwin (H’-Ido-Ambacht) 

Chris, Arie, Harm, Hermen (Giessenburg)  Anko, Jako, Johan, (H’veld) Robert, Bart en Bart 

(Wijngaarden)  

Verzorging: Jan Holtslag (predikant) en Amanda en Anke (Catering) Daan (Transport en catering)  

Na 2 stops in Luxemburg en Frankrijk waren we rond 17.00 uur in de Alpen bij het Chalet Lac Douce in 

Oz (Vaujany). 

De verzorging ging zich inzetten voor een heerlijke maaltijd en de groep zette een wandeling in naar 

een dichtbij gelegen schitterende waterval. 

Na de avondmaaltijd verzorgde Jan ons van de nodige informatie en hield hij de opening betreffende 

het weekthema ‘Ontmoet Jezus’. Het evangelie 

Johannes is als een Adelaar, die hoog vanuit de 

lucht de dingen op aarde scherp ziet. 

Bladerend door het Johannes evangelie gingen 

we op zoek naar ontmoetingen van en/of met 

Jezus. Iedere dag een nieuwe passage. 

 

 

 

  



Zondag 14-augustus (Col d’Ornon) 

Na een heerlijke nachtrust maakten we ons 

om 07.00 uur klaar voor een goed ontbijt. 

Iedere maaltijd starten we met gebed. We 

analyseerden de weer-apps en besloten om 

eerst een ritje op de fiets te maken om ‘s 

middags de kerkdienst te houden.  

Deze keuze leek in eerste instantie de beste, maar naarmate we hoger kwamen bij de Col d’Ornon 

begon het harder en harder te regenen. Boven op de Col d’Ornon verzamelden we elkaar om weer 

snel af te dalen in de regen. De Col d’Ornon is een mooie beklimming om in te komen. Hij loopt 

gelijkmatig omhoog en is niet super stijl. Altijd fijn om z’n week rustig te starten. 

Op de terugweg naar het Chalet reden een enkeling de klim nog op naar het skidorp van Oz-en-Oisans. 

Terug in het Chalet warmden iedereen 

zich op onder de douche om rond 15.00 

uur de Kerkdienst te houden. Jan was 

de hele week Jan, alleen bij de 

kerkdienst leidde hij de dienst en was 

hij Ds. J. Holtslag. De preek ging over 

Johannes 1, waar we lezen hoe 

Johannes de Heere Jezus doopte. De 

kern van de prediking was dat we 

elkaar op Jezus mogen wijzen en we 

Hem kunnen ontmoeten door de Geest 

van God. Johannes zag door de Geest 

die op Jezus neerdaalde dat Jezus de 

Messias is. 

Na de dienst deden we een heerlijk bakkie koffie en hielden we een beknopte preekbespreking.  

Velen maakten nog een schitterende wandeling rond het meer, Bart, Bart en Hermen gingen met de 

bus naar Col du Sabot. Maakten daar een schitterende wandeling en ontmoette daar een herder in de 

bergen met ca. 1300 schapen. Een fantastisch gezicht met schitterende vergezichten!  

Bij terugkomst genoten we weer van een heerlijke maaltijd met 

soep & brood, gemaakt door Joke (vrouw van Daan in Nederland). 

De avond wisselden we af met spelletjes en gesprekken. 

 

 

 

  



Maandag 15-augustus (Col de la Croix de Fer en Col du Glandon)  

Om 08.00 nuttigden we met elkaar weer een 

goed ontbijt. Jan deed weer de briefing en we 

gingen ons opmaken voor één van de langste 

beklimmingen van de week. Col de la Croix de 

Fer is vanaf het dal bij Allemond 30 km lang. 

Kleine stukje dalen afgewisseld door flinke 

stijle stukken. Een schitterende beklimming 

waar iedere trap die je doet de omgeving 

steeds mooier wordt om na 30 km te eindigen 

op de top bij het kruis van staal! 

De groep was super goed aan elkaar gewaagd. Iedereen had wel een fietsmaatje, zodat iedereen wel 

met iemand omhoog kon fietsen. Elkaar motiveren en stimuleren was belangrijker dan als eerste 

boven zijn. De weg naar top van een berg gaat elke dag weer anders. Een zere rug, knie, zitvlak of een 

minder moraal zorgt iedere dag voor een andere klim beleving. Hoe mooi is dat om dat met iemand te 

kunnen delen en te beleven. Het bereiken van een (berg) top in het leven gaat niet zonder slag of 

stoot, maar kan ervoor zorgen dat de emoties eruit komen als je achterom kijkt en ziet wat er allemaal 

is gebeurd om de top te halen. Als je dan 

bovenop de berg mag komen met het stalen 

kruis, dan kan dat een dubbele betekenis krijgen!  

 We daalden een stukje af om de top van de Col 

du Glandon te bereiken. Daar was de 

cateringploeg aanwezig om ons weer van een 

heerlijke lunch te voorzien met brood, bananen 

en andere lekkernijen. 

Na een zware klim is het een genot om heerlijk af 

te dalen en weer een keer te kunnen genieten 

van de omgeving.  

’s Avonds gingen we betijd eten om na de koffie een 

moment van overdenking te houden. 

We behandelde Johannes 8, waar de Farizeeën de 

overspelige vrouw bij Jezus bracht om Jezus te verzoeken, 

hoe Jezus haar zou veroordelen. Volgens de wet, zou de 

vrouw gestenigd moeten worden. Jezus sprak daar de 

woorden: ‘Wie zonder zonden is, werp die de eerste steen’. 

Iedereen droop af en Jezus bleef met haar achter. Jezus zei 

tegen haar: ‘Ga heen en zondig niet meer’.  

Aan de hand van een aantal vragen behandelden we deze 

geschiedenis. Mooie gesprekken volgden over Liefde & 

Genade, maar ook over de balk bij de ander en de splinter 

in ons eigen oog.  

 

  



Dinsdag 16-augustus (Alpe d'Huez en 

Col de Sarenne) 

Persoonlijk zag ik erg uit naar deze dag. 

Maar niet specifiek de Alpe d’Huez als 

bekende Nederlandse berg, maar de 

Col de Sarenne. Ds. Van Oord haalde 

laatst in zijn preek een ervaring aan die 

hij had op de Col de Sarenne. Met een 

adelaar en de prachtige pure natuur. 

Maar voordat het zover was gingen we eerst aansterken met een goed ontbijt om 08.00 uur. 

We daalden bij het Chalet van de berg af naar de voet van de Alpe d’Huez. De Nederlandse berg met 

de 21 bochten. Aan de voet van de berg verzamelden we en gingen we omhoog. De een streed om een 

mooie of snelle tijd neer te zetten en een ander om de top weer te bereiken. Zoals het hoogtekaartje 

aangeeft, veel rood en weinig tijd om te 

ontspannen. Na iedere bocht loopt de weg weer 

flink omhoog, mentaal en fysiek een zware 

beklimming. Sommigen moesten soms even een 

moment van rust pakken langs de kant, maar 

binnen 2 uur was iedereen boven bij het podium 

(schavot van Jan) en genoot van de koele 

waterbak en de Cola met appel en 

chocoladetaart. Iedere bocht van de Alpe d’Huez 

wordt een winnaar op Alpe d’Huez geëerd, maar 

daar hadden zeker een aantal namen van onze 

groep bij kunnen staan.  

Na de Alpe d’Huez vervolgden we onze 

tocht naar de Col de Sarenne! Persoonlijk 

één van de hoogte punten van deze reis 

door de Alpen. Niet het hoogste punt van 

onze reis, maar wel de meeste rust en 

ruimte. Schitterende groene valleien en 

marmotten die je zitten aan te gapen wat 

je aan het doen bent. Het laatste stuk is 

het steilst, dus wanneer je bovenkomt 

ben je toch weer helemaal versleten… 

Eén voor één kwamen we boven, met een ieder zijn 

eigen verhaal. Na het lunchmoment daalden we af 

weer terug naar Alpe d’Huez (sommigen door slechte 

wegdek met de bus) en pakten we de route via de Pas 

de la Confession terug naar huis. Een enkeling plakte 

daar nog de klim naar het skidorp van Oz-en-Oisans 

aan vast. Bij terugkomst daalden we in fietskleding af 

naar het stuwmeer, waar we genoten van een heerlijk 

koelbad (zoals de profs ook doen;).  



Na een lekkere avondmaaltijd gingen we ons 

geestelijk verder versterken door Johannes 14 

en Johannes 16 door te nemen. De kern was 

voor mij dat we door de werking van de 

Heilige Geest, God beter leren kennen. 

Kernwoorden waren Zonde – Gerechtigheid – 

Oordeel. Zonde mist zijn doel. In Jezus 

geloven betekend dat we op bepaalde 

gebieden andere keuzes gaan maken en ons 

laten leiden. 

We deelden levensverhalen en bespraken 

Bijbelteksten die voor een ieder betekenis 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 17-augustus (Route la Marmotte / Col du Lautaret en Col du Galibier) 

Officieel zou dit de rustdag zijn, maar de weer-app van Jan gaf aan dat het donderdag slecht weer zou 

zijn, en daarom stelden we de rustdag een dagje uit. De beklimmingen van donderdag, verplaatsten 

we naar de woensdag.  

De groep deelden we op in 2 

groepen. 6 renners besloten om 

de route la Marmotte te gaan 

rijden en de anderen besloten om 

de Col du Lautaret en Col du 

Galibier te gaan rijden.  

We nuttigden op onze eigen tijd 

een stevig ontbijt en reden in 

groepen onze routes. Bregine, 

Edwin, Johan, Anco, Hermen en ik 

reden de route la Marmotte. 

Onderweg kwamen we elkaar 

tegen, omdat we niet allemaal tegelijk waren vertrokken. Bovenop de Col du Galibier troffen we elkaar 

en ook stond daar het verzorgingsteam klaar. Wat kwam dat goed uit, want de Col du Galibier 

beklimmen is een hele kluif. Van welke kant dan ook. De Galibier is één van de hoogste plekken waar 

je kan komen op de fiets. Het hoogste punt van ons avontuur door de Alpen – 2642 meter boven NAP. 

Het was er koud en guur, dus we genoten kort van 

het fantastische uitzicht en daalden we 

gezamenlijk af naar de Col du Lautaret. Vandaar 

daalden we af naar de voet van de Alp d’Huez. 

Daar reden de renners die de Marmotte reden de 

Alp d’Huez weer op.  

Dat was voor mij het geval, maar de tweede editie 

viel een stuk zwaarder. Een hongerklop lag op de 

loer en de fut liep snel uit m’n benen. Maar na me 

een aantal keer herpakt te hebben kwam ik boven 

en hadden Anco en Hermen al een heerlijk koud 

colaatje klaar staan. Nogmaals dank mannen! 

Bij thuiskomst bij het huisje hoefden we maar kort te wachten op weer een goede maaltijd. We 

konden zelfs kiezen uit twee gerechten. Het leek wel een restaurant. 

Na een lekkere bak koffie van Daan, gingen we voor het 

laatst het thema overdenken vanuit Johannes 13. De 

geschiedenis waar Jezus de voeten van de discipelen wast. 

We dachten na over de nederige houding van Jezus. Als we 

willen lijken op Jezus, betekend dat een dienend leven. 

Uitblinken in nederigheid. Voor ons niet altijd even 

eenvoudig en goed om daaromtrent eens een spiegel voor 

te houden.  



Donderdag 18-augustus (Vrije dag – Coll La Bérarde) 

Na een goede nachtrust hadden we bij het ontbijt 

een keuze wat we konden gaan doen op de rustdag. 

Een retourtje naar de voet van de Coll la Bérarde en 

een pizza op het terras in Bourg d’Oisans of een pizza 

eten op de Coll La Bérarde. Harm, Jan, Arie, Anco en 

Johan kozen voor de laatste optie en werden de 

helden van de dag.  

Persoonlijk genoot ik van de rust en de pizza op het 

terras in Bourg d’Oisans. We hadden daar mooie 

gesprekken over alle avonturen die we hadden 

beleefd de afgelopen dagen. Dat zal aan de top van 

de Coll la Bérarde niet anders zijn geweest. 

Bij terugkomst bij het Chalet werden we 

geconfronteerd met het feit dat de fietsweek erop 

zat. Wat restte was een leuke avond. 

We genoten voor het laatst van een heerlijke 

maaltijd met koffie en cake de la Anke. 

 

Enkelen van de groep stapten in de camper naar huis, omdat ik op tijd in Nederland moest zijn i.v.m. 

een begrafenis. De anderen genoten nog van een spelletje Carcassonne, waarin ze Jan lieten winnen;).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vrijdag 19-augustus 

Deze dag stond in het teken van de terugreis.  

Donderdagavond vertrokken Bart, Bart, Hermen, 

Chris en Robert al naar huis. Bart en Bart 

wisselden het stuurwerk af en na een korte 

nachtrust in de camper arriveerden ze net voor 

het middaguur in Wijngaarden. Om 04.00 

‘smorgens vertrok de Giessenburgse delegatie 

naar huis. Na 2 stops en wat file in Nederland 

waren ze rond 17.00 uur weer in Giessenburg. 

 

Mijn dank gaat uit naar Anke, Amanda en Daan voor de fantastische catering! 

En natuurlijk naar Jan, voor de mooie voorbereidingen van de overdenkingen en het routeboek. 

 

 

 

Wil je na het lezen van dit reisverslag 

meer informatie voor een eventuele 

deelname aan de volgende editie, neem 

dan contact op met Bart Nijhof of mij. 

 

Groeten Bart van den Berg 


