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 SAMEN ZOEKEN 
NAAR TROOST

ALS KANKER JE LEVEN RAAKT
   DEEL 2 • LOTGENOTEN EN MEDELEVEN     

tekst C.A.SCHIPAANBOORD-DE VOS |  beeld HUIBERT VAN ROSSUM

Je voelt meteen een eenheid, zelfs als je nog niet met elkaar 
praat, vindt Nel van der Ven (65). En Eef van Deelen (77) 
zegt: „Je voelt je begrepen.” Allebei bezoeken ze graag de 

contactdagen van Stichting Winstuitverlies, een lotgenotengroep 
voor mensen die met kanker te maken hebben. Oprichter 

Henk-Jan Koetsier (51): „Het is mijn uitzien dat de bezoekers 
troost mogen vinden in Christus Zelf.”

 Henk-Jan 
Koetsier, die 
zelf ook met 
kanker te 
maken kreeg, 
richtte Stich-
ting Winstuit-
verlies op. 
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„In 1992 werd bij mij Hodgkin – 
lymfeklierkanker – vastgesteld,” 
vertelt Koetsier, getrouwd en va-
der van vier kinderen en opa van 
zeven kleinkinderen. „Na behan-
deling met zware radiotherapie 
leek ik hersteld. Totdat in 1993 
opnieuw Hodgkin werd vastge-
steld. Dit keer in mijn rechterlies. 

Na intensieve zware chemo’s, 
waardoor ik bijna overleed, bleek 
de Hodgkin weg te zijn. Maar 
met de gevolgen van de behan-
delingen leef ik nog dagelijks. 

Zo werkt mijn schildklier trager, 
heb ik spierdystrofie, een slech-
te conditie en in 1996 kreeg ik 
huidkanker als gevolg van de 
bestralingen.” 

Henk-Jan heeft contact met 
mensen die ook lymfeklierkanker 
hebben of hadden. „Via een  
patiëntenorganisatie hoorde ik 
verhalen van anderen. Dat deed 
veel met me. Naast lotgenoten-
contact geeft zo’n vereniging 
goede informatie over de ziekte, 
behandelingen en gevolgen. Dat 

I  Nel van der 
Ven is genezen 
van borst-
kanker, maar 
bezoekt nog 
steeds de con-
tactdagen van 
Winstuitverlies.
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helpt je in praktische zin, maar het laat je on-
getroost. Dat maakte me verdrietig. Ik miste de 
heenwijzing naar dé Troost in leven in sterven. 

Gestimuleerd door mijn vrouw organiseerde 
ik daarom in maart 2010 een contactdag voor 
mensen die kanker hebben of het van dicht-
bij meemaken. Het doel was om vanuit Gods 
Woord steun en troost te bieden bij kanker. Die 
eerste keer waren er ruim zestig mensen en de 
reacties waren posi-
tief,” vertelt Henk-Jan. 
„Zo ontstond Winstuit-
verlies. Meestal zijn 
er zo’n zeventig tot 
tachtig bezoekers op 
een contactdag. 

Aanvulling
Bewust is gekozen 

voor een stichting en 
geen vereniging, zodat 
deelname vrijblijvend 
is. Koetsier: „Je bent 
geen lid, maar kunt 
wel donateur worden. 
Sommigen nemen deel 
aan elke activiteit, 
anderen soms en er 
zijn die ons alleen ‘op 
afstand’ volgen via de 
website. 

Het is voor ons al-
len veelal een uitzien, 
maar ook een opzien. 
De contacten zijn intens, het gaat om leven en 
dood.”

Met dank aan donateurs zijn de contactdagen 
kostenloos. „Voor de pauze houdt een predikant 
uit de gereformeerde gezindte een lezing. Liefst 
is de predikant zelf ervaringsdeskundige, zodat 
hij uit persoonlijke ervaring kan spreken. Na de 
pauze gaan we plenair in gesprek en sluiten af 
met een lunch,” legt Henk-Jan uit. 

„We willen niet in de plaats van reguliere ver-
enigingen staan, we zijn een aanvulling daarop. 
Zo bieden we geen psychosociale steun, want 

er zijn andere organisaties die daarin gespecia-
liseerd zijn. Wij richten ons op alles rondom het 
contact met elkaar en het samenzijn rond Gods 
Woord.” 

Roepstemmen
Dat is precies de reden waarom Nel van 

der Ven de contactdagen graag bezoekt. Ze is 
getrouwd, heeft acht kinderen – van wie er 

één overleden is – en 
26 kleinkinderen. „De 
naam van de stichting 
zegt al waar iedereen die 
daar komt naar op zoek 
is: namelijk dat wat we 
meemaken iets goeds uit 
mag werken. Iedereen 
daar ervaart dat de Heere 
een bedoeling heeft met 
de roepstemmen die je 
krijgt.” 

Zo’n roepstem kwam 
ruim vijftien jaar geleden 
tot Nel toen ze te horen 
kreeg dat ze borstkanker 
had. „Bij zo’n bericht zakt 
de grond onder je voeten 
weg. Ik was helemaal uit 
m’n doen en vroeg me af 
hoelang ik nog te leven 
zou hebben. 

De woorden van 
Psalm 42:6, ‘waar is God, 
op Wien gij bouwdet, 

en aan Wien g’ uw zaak vertrouwdet?’, kreeg 
ik maar niet uit mijn hoofd. Ik ging altijd naar 
de kerk en las uit de Bijbel, maar waar was nou 
mijn geloof? 

Ik dacht steeds: als ik er nu maar door 
bekeerd mag worden, dan is het goed. Ik werd 
getroost en bemoedigd vanuit Gods Woord. 
Maar dat wil niet zeggen dat het zaligmakend 
is. Ik denk veel na over wanneer het nu ‘zijn’ of 
‘schijn’ is. 

Zulke vragen worden ook bij Winstuitverlies 
besproken. Dat is heel waardevol. Al blijft die 

„De woorden van psalm 
42:6, ‘waar is God, op 
Wien gij bouwdet, en 
aan Wien g’ uw zaak 

vertrouwdet?’, kreeg ik 
maar niet uit mijn hoofd”

NEL VAN DER VEN
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 Eef van Deelen 
over de contactda-
gen: „Je mag daar 
gerust huilen en 
zeggen dat je bang 
bent, want ieder-
een herkent het.”

„Als je kanker hebt, ben 
je – letterlijk of zelfs ook 
figuurlijk – kaal. Je hoeft 
geen rol meer te spelen”

EEF VAN DELDEN

M E E L E V E N  E R VA R E N

„Mensen snappen 
niet goed wat je 
doormaakt”

Eef voelde zich gesteund 
door mensen in haar omge-
ving en door haar predikant 

en wijkouderling. „Een goede 
vriendin ging zo veel mogelijk 
met me mee tijdens de bezoek-
jes aan het ziekenhuis en naar 
Winstuitverlies. 

Sommige mensen stonden 
altijd naast me en staan dat nog 
steeds. Zoals die vriendin. Je 
hoeft niets bijzonders te zeggen, 
maar er alleen al zijn is heel be-
langrijk. Dit soort mensen is van 
goud in moeilijke tijden! 

Ook mijn kinderen leefden erg 
mee. Verder kwam mijn wijkou-
derling vaak op bezoek. Dat was 
fijn.”

Twintig jaar ziek
„Aan de ene kant voelde ik me 

gesteund, maar aan de andere 
kant ook niet: mensen snappen 
niet goed wat je doormaakt en 
wat het is om die onzekerheid te 
hebben. 

Ik kon het gevoel hebben niet 
bij de groep te horen, omdat ik 
kanker had. Bij Wintuitverlies be-
grijpen mensen je echt en dat is 
zó fijn. Inmiddels ben ik al twintig 
jaar ziek en veel mensen uit de 
kerk weten het niet meer.” 

vraag nog steeds een strijd voor mij. Eén ding is 
zeker: De Heere is zo goed dat ik nog beter mocht 
worden. Ik hoop dat de goedertierenheden mogen 
leiden tot bekering.”

Schokkend
Al is Nel genezen, ze bezoekt nog steeds graag 

de contactdagen. „De sfeer is heel fijn. Je ervaart 
eenheid, zelfs al praat je nog niet eens. Alle mensen 
hebben dezelfde boodschap gekregen die hun leven 
op de kop zette. Dat is een ontzettend schokkend 
iets. Je begrijpt elkaar daarin.” 

De lezingen spreken haar aan. „Ik vind het fijn 
om onder het Woord te zitten en uitleg te krijgen. Je 
hoort ook elkaars verhalen en wordt geconfronteerd 
met mensen die ernstig ziek zijn.

 Sommige mensen die ik mee wil nemen naar 
een contactdag, zien het niet zitten om de verhalen 
van anderen te horen. Dat kan ik wel begrijpen. 
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Mijn man en ik blijven meestal ook maar tot de 
pauze. Na de pauze ga je in gesprek. Dat komt 
best dichtbij en dat kan lastig zijn.” 

Directe confrontatie
Eef van Deelen waardeert die gesprekken 

juist erg. „Dat is goud waard voor mij. Je mag 
daar gerust huilen en 
zeggen dat je bang bent, 
want iedereen herkent 
het.”  

Twintig jaar geleden 
bleek ze een melanoom 
aan haar been te hebben. 
„Het is net een bom die 
inslaat. Het is een heel 
directe confrontatie met 
de dood. Er lijkt niets 
anders meer te bestaan, 
je wordt achtervolgd. 
Je bent druk met van 
alles, zoals onderzoe-
ken, behandelingen en 
bijvoorbeeld het maken 
van een testament. Ik 
werd geopereerd, maar 
het verplaatste zich in 
sneltreinvaart, naar mijn 
lies, buik, rechterlong, 
oksel en linkerborst. 

Ik onderging veel 
operaties. Nu is het al 
zo’n zeven jaar rustig, maar daarmee ben ik niet 
beter. Ik moet nog steeds om de zes weken bloed 
laten prikken. De artsen houden het goed in de 
gaten, omdat het een agressieve vorm is. Ook 
krijg ik een immuuntherapie in Keulen.” 

Niets te verliezen
Voor haar was het contact met lotgenoten 

van groot belang. „Ik was heel bang. In de kerk 
werd voor me gebeden en ik kreeg bezoekjes. 
Iedereen keek me een beetje meewarig aan. Ik 
voelde me vaak onbegrepen op geestelijk gebied 
en had maar heel weinig mensen met wie ik 
daarover kon praten. 

Het is dan heel waardevol om bij Winstuit-
verlies iets te delen over je angst om te moeten 
sterven en niet te kunnen sterven. Daar draait 
het om bij zo’n ernstige ziekte. 

Soms gebeurt het dat mensen vertellen dat 
ze door hun ziekte God ontmoet hebben en tot 
bekering kwamen. Ik vind het heel bijzonder om 

zulke verhalen te mogen 
horen. 

Als je kanker hebt in 
ernstige vorm, heb je 
niets meer te verliezen. 
Je bent – letterlijk of 
zelfs ook figuurlijk – 
kaal en hoeft geen rol 
meer te spelen. Alles 
valt weg en je kunt 
jezelf zijn. Dat maakt de 
gesprekken vaak heel 
puur. 

Je wordt gestimuleerd 
om te bidden en in de 
Bijbel te lezen, want 
God laat geen zoeker 
staan. We zijn gezegend 
in onze gezindte dat er 
mensen zijn die zich 
voor Winstuitverlies in 
willen zetten. Daarvoor 
komt de Heere alleen 
alle eer toe.” 

Het Woord centraal
Henk-Jan noemt de puurheid in de gesprek-

ken ook. „Bij feestelijke gelegenheden, zoals een 
bruiloft, dossen we ons uit. Bij contactdagen van 
Winstuitverlies vallen maskers weg en stellen 
mensen zich kwetsbaar op. 

Het is mooi om te horen van troost die de 
Heere geeft en over geloof dat Hij werkt. Maar 
je hoort ook van veel worstelingen. Je ziet hier 
de werkelijkheid van het leven en het uitne-
mendste daarvan is moeite en verdriet. Dat 
maakt het mentaal zwaar. 

Er vallen ook mensen weg, ik sprak verschil-
lenden op hun sterfbed. Je bent dan aan het 

„Ik voelde me vaak 
onbegrepen op 

geestelijk gebied en 
had maar heel weinig 

mensen met wie ik 
daarover kon praten”

EEF VAN DEELEN
„Streamer”

NAAM
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worstelen met je medemens en dat 
raakt me. Maar ik hoef het niet zelf 
te dragen en mag het aan de Heere 
teruggeven. Het is Zijn werk, Hij 
weet ervan.” 

Henk-Jan benadrukt: „Niet het 
lijden staat centraal bij de contact-
dagen, maar Gods Woord. Leven we 
daarnaar? Is dat voor ons de waar-
heid? En als dat zo is, hoe is dan de 
praktijk van ons leven?”

Lijdzaamheid
Henk-Jan haalt een tekst uit 

Prediker 7 aan waarin staat dat de 
dag van de dood beter is dan de dag 
waarop iemand geboren wordt. „Als 
we geboren worden, zijn we dood. 

Maar als we gaan sterven, kunnen 
we door wedergeboorte levend zijn 
in Christus. De dag van onze dood 
zal dan beter zijn dan de dag van 
onze geboorte.

William Perkins schrijft daarover 
in het boek Stervenskunst. Hij noemt 
alle moeiten, problemen en verdriet 
die wij ervaren in ons leven ‘kleine 
doden’. Als je die in het geloof – 
ziende op Christus – overwint, krijg 
je steeds meer vertrouwen in het 
overwinnen van de dood. Want voor 
Gods kinderen is dat geen dood meer, 
maar een doorgang. Hoe meer je die 
doorgang ervaart in het lijden, hoe 
meer vertrouwen je ontvangt om ook 
de laatste dood tegemoet te treden,” 

1  Bid voor de 
zieke en laat 
weten dat je dat 
doet

2  Bel altijd even 
als je op bezoek 
wilt gaan om af 
te tasten of het 
gelegen komt

3  Stuur een 
kaartje en schrijf 
er eventueel 
een waardevol 
gedichtje op

4  Blijf ook 
meeleven als 
de periode van 
ziekzijn langer 
duurt

M E E L E V E N  E R VA R E N

„Meelijden 
blijft 
ingewikkeld”

 Nel van der Ven 
bezoekt graag de 
contactdagen van 
Winstuitverlies. 
„Iedereen daar 
ervaart dat de 
Heere een bedoe-
ling heeft met de 
roepstemmen die 
je krijgt.”  

Hoe leef je mee? Tips van Nel van der Ven

Nel kreeg heel 
veel meele-
ven. Verwon-

derd zegt ze: „Dat 
vond ik heel bijzonder. 
Ik kreeg veel tele-
foontjes, kaartjes en 
bezoekjes, ook van de 
kerkenraad. Mensen 
zeiden ook dat er 
veel gebed voor mij 
was. Dat ervoer ik als 
heel warm. Toch kan 
bezoek soms weleens 
te veel zijn. Ik probeer 
daarom zelf nu 
altijd even te bellen 
voorafgaand aan een 
bezoekje. Dan weet je 
of het gelegen komt.”
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vertelt hij. 
„Bij elke 

contactdag 
raakt het me 
weer dat we als 
mens niet rekenen 
met lijden. We zijn 
ontdaan op het moment 
dat we tegenslag krijgen en zo’n 
aangrijpende diagnose als kanker 
krijgen. Het verwart ons dat het 
leven misschien gaat stoppen. Maar 
dat weten we al vanaf onze geboor-
te. Eigenlijk geloven we dat niet. 

Als een spreker dan de lijdzaam-
heid vanuit Gods Woord ontvouwt, 
is lijden geloven en vertrouwen. Dan 
kun je het lijdzaam ondergaan. Mijn 
uitzien is dat alle bezoekers van de 
contactdagen troost mogen vinden 
in Christus zelf.” 

Heel kort gehouden
Eef heeft datzelfde uitzien. „Vroe-

ger dacht ik: er is een uitverkiezing 
en ik kan niet behouden worden. Nu 
denk ik: er is een uitverkiezing, dus 

het kan voor mij 
ook. Ik weet waar 
ik met mijn angst 
terechtkan. Te-

gelijkertijd durf ik 
niet te zeggen dat ik 

nu kan sterven en God 
kan ontmoeten. Maar soms 

mag ik zicht hebben op de Heere 
Jezus en mijn schuld bij het kruis 
leggen. Te veel wil ik niet zeggen, 
maar als ik te weinig zeg, doe ik God 
tekort. Hem ben ik heel dankbaar. 
Mijn artsen vinden het een wonder 
dat ik er nog ben. 

Daarnaast leerde ik veel. Zo zie 
ik min of meer dat ik dit allemaal 
mee moest maken om te leren hoe 
ik leven moet en wat er fout ging in 
mijn leven. 

Ook heb ik het gevoel dat God 
mij heel kort houdt. Want elke zes 
weken rond het bloedprikken ervaar 
ik weer de spanning en onzekerheid 
of het goed zal zijn. Dat is moeilijk, 
maar het houdt me wel dicht bij 
God.”

1 Houd bezoekjes kort, maxi-
maal anderhalf uur. Alles kost 

veel energie vanwege de emoties 
die spelen

2 Wees gewoon jezelf als je bij 
iemand komt 

3 Wees oprecht betrokken bij 
iemand met kanker en in hoe 

hij of zij het beleeft 

4 Als iemand iets vertelt, geef 
dan terug wat dat met je doet 

en niet wat je er van vindt, want dan 
is het een oordeel. Zeg bijvoorbeeld: 
‘Hier schrik ik van’, ‘het verwart me’ 
of ‘hoe zit dat dan precies?’

5 Blijf in gesprek zolang de 
ander niet is uitgepraat

6 Vul stiltes niet op met je eigen 
gepraat 

7 Bied concrete, praktische 
hulp. Dus bijvoorbeeld: ‘Helpt 

het jou als ik morgen kook of als ik 
morgen voor jullie rijd?’ Zeg niet: 
‘Laat het me weten als ik iets kan 
betekenen’, want de kans is groot 
dat het niet gelegen komt als diege-
ne jou om een gunst vraagt en dan 
zijn beiden teleurgesteld 

8 Doe meer en beloof minder

M E E L E V E N  E R VA R E N

„Meelijden blijft 
ingewikkeld”

Zelf ondervond Henk-Jan Koet-
sier veel medeleven. „Mensen 
boden hulp aan, stuurden 

kaartjes of kwamen op bezoek. 
Eigenlijk doet elke blijk van meele-
ven goed.” 

Toch blijft het een eenzame weg, 
zegt hij. „Jíj beleeft het. Een ander 
kan misschien de omstandigheden 
wat verzachten, maar niet de situa-
tie zelf. Als iemand de deur uitloopt, 
schudt die alles van zich af en is blij 
dat hij het zelf niet heeft.”

 
Op de achtergrond

Hij ervaart dat zelf ook als hij bij 
anderen komt. „Er kunnen ingrijpen-
de gebeurtenissen plaatsvinden. 
Dan probeer ik interesse te tonen, 
maar als je zo iemand niet regelma-
tig ziet, raakt het weer op de achter-
grond. Je kunt het niet overnemen 
of wegnemen. 

Hetzelfde geldt voor partners, 
kinderen en ouders. Je wilt het liefst 
elkaars lijden verzachten of weg-
nemen en slaat je armen om elkaar 
heen. Toch merk je dat de ander een 
andere weg gaat dan jij. Meelijden 
blijft ingewikkeld.”

 Trouw en troost
„Sommige mensen zeiden tegen 

me dat ze het bijzonder vonden hoe 
ik met mijn ziekte omging. Dat was 
goed bedoeld, maar dat bracht mij 
in de verleiding om me bijzonder te 
gaan voelen. Maar ik ben niet bij-
zonder, ik voelde me wel gesteund 
in de trouw en troost die de Heere 
geeft. Dat is een zegen.”

Hoe leef je mee? Tips van Henk-Jan Koetsier
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Toen zijn zoon de diagnose kreeg 
– hij is inmiddels genezen – kwam 
Adrie al snel in contact met Winstuit-
verlies. „Omdat ik ouderling ben, 

vroeg Henk-Jan mij of ik een groepje wilde 
leiden. Dat vond ik heel nuttig, ook als vader. 
Je spreekt er mensen die verder in het proces 
zitten en gepokt en gemazeld zijn in het 
deel waarin je zelf zit. Zij kunnen rustig en 
evenwichtig de rode draad aan je uitleggen, 
terwijl je zelf misschien op allerlei incidenten 
focust,” zegt Adrie. „Ook vind ik de identiteit 
een meerwaarde. Er is sterke kracht in het 
Woord. Daarin kun je met elkaar op zoek naar 
antwoorden. 

Een kruisweg wordt vaak als zwaar ervaren. 
Maar het kan ook een zegen zijn. Ik bezoek als 
ouderling weleens mensen die later min of 
meer terugverlangen naar de periode dat ze 
zo ziek waren. Nu worden ze weer opgeslokt 
door beslommeringen en is de teerheid weg. 
Als je dezelfde achtergrond hebt, kun je elkaar 
hierop wijzen en elkaar daarin steunen.” 

Aansluiten
Als ambtsdrager is het ook heel waardevol, 

vindt Adrie. „Tijdens een contactdag zei een 
jonge vrouw dat er vanuit haar kerkenraad 
nauwelijks meeleven of steun was. Dat vond 
ik heel schokkend. Als iemand zo’n roepstem 

krijgt, kun je dat niet zo voorbij laten gaan. 
Dat is geen waken over het zielenheil van je 
schapen. 

Daarom opperde ik bij Henk-Jan om een 
keer zo’n bijeenkomst voor ambtsdragers te 
organiseren. Dat deed hij, maar er was helaas 
niet veel belangstelling. Ik begrijp dat kerken-
raadsleden het druk hebben, maar het is van 
meerwaarde voor ambtsdragers om wat meer 
achter de schermen te zien van de leefwereld 
van zo iemand. Je hoort dan ook de vragen 
waar ze mee lopen. Aan de ene kant over de 
eindigheid van het leven en aan de andere 
kant onbegrip over hoe hun levensweg gaat. 
Ze zijn de draad kwijt. 

Ook worstelen ze met de vraag: ‘Ben ik 
bereid?’. Op dat deel wordt vaak in pastorale 
gesprekken het accent gelegd. Maar ik denk 
dat je als ambtsdrager eerst moet beginnen 
bij andere vragen, voordat je toekomt aan 
deze vraag. Het is goed om je eerst in te 
leven en te achterhalen wat er allemaal in zo 
iemand leeft en wat hij of zij meemaakt. Dan 
kun je daarop aansluiten en heb je kans dat er 
een klik ontstaat. 

Gelukkig bestuurt God alles, maar we 
mogen ook de middelen gebruiken die er zijn 
en dan is het goed om na te denken over hoe 
we het beste aan kunnen sluiten bij degenen 
over wie we gesteld zijn.” 
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Adrie Joosse:
„Een jonge vrouw zei dat 
er vanuit haar kerkenraad 
nauwelijks steun was. Dat 

vond ik schokkend”

Erik, de zoon van Adrie Joosse (54) kreeg acht jaar 
geleden leukemie. „Je hebt een bepaald toekomstbeeld, 

maar met zo’n diagnose vliegt het spoor ineens een 
andere kant op.” Adrie bezoekt vaak de contactdagen 

van Winstuitverlies. Als vader, maar ook om als 
ouderling leiding te geven in de praatgroepen.  

Hoe leef je mee? 
Tips van Adrie Joosse
1 Er is maar één kracht 

die boven alles uitgaat: 
die van het Woord! Vraag 
bijvoorbeeld of je een psalm 
mag voorlezen. Als er iets 
van het Woord naar binnen 
mag slaan, kan dat een hele 
ziekteperiode tot kracht zijn

2 Probeer je in te leven in 
wat de ziekte betekent 

in de praktijk van alledag. 
Alle zekerheden kunnen 
stoppen, onzekerheid blijft 
over. Probeer de zieke te 
wijzen op Gods voorzienig-
heid. Dat is moeilijk, maar 
wel een vaste ankergrond. 
Ook daarin zijn de dingen 
mogelijk bij God, die 
onmogelijk zijn bij de mens

3 Richt je niet op de 
ziekte, want dat doen 

de artsen wel. Vertel juist 
dingen uit het dagelijkse 
leven. Praten over ‘normale’ 
dingen helpt om het 
gedachtepatroon even bij de 
ziekte vandaan te leiden 
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