
Bemoedigende spreuken van mijn vriendin Cecile 
 
Tijdens mijn barre fietstocht ontving ik iedere ochtend in alle vroegte van mijn lieve 
vriendin Cecile, een bemoedigende spreuk of tekst die ik graag met jullie wil delen. Ze 
hadden betrekking op mijn avonturen van de dag. 

Laurens en ik samen met Cecile en haar man Peter. 
 
7 maart 2013 
Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar om het spoor dat je nalaat. 
 
8 maart 2013 
Grote dingen zijn gedaan toen mensen en bergen elkaar ontmoeten. 
 
9 maart 2013 
De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde. 
Al reizend schrijf jij je eigen bladzijden. 
 
10 maart 2013 
Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken, het huis 
van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots 
(Matteus 7:25). 
 
11 maart 2013 
Onderweg naar morgen vergeten we vandaag. 
 



12 maart 2013 
Het leven is als het zingen van een lied wat je niet gerepeteerd hebt. 
 
13 maart 2013 
Zekerheid is niet de bedoeling van het leven. Grote uitdagingen zijn het risico waard. 
 
14 maart 2013 
We cannot direct the wind but we can adjust the sails. 
 
15 maart 2013 
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. 
 
16 maart 2013 
Vrienden zijn de bloemen langs de 
weg van het leven. Jij bent een 
mooie bloem voor alle mensen die je 
ontmoet onderweg. 
 
17 maart 2013 
Verandering van weiden doet de 
koeien goed. 
 
18 maart 2013 
Een volk dat leeft bouwt aan zijn 
toekomst. Al is de toekomst van 
zieke kinderen te kort, toch bouw 
jij enorm. 
 
19 maart 2013 
De meest inspirerende en succesvolle mensen zijn gewoon zichzelf. 
 
Een greep uit de lieve berichten die ze me elke dag trouw stuurde. Heel fijn was het om 
zo de dag te beginnen, wetend dat er iemand aan je denkt. 

 
 


