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De prediking die uitgaat van de genezing
Die gezond zijn hebben de dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Dat weten
degenen die ernstig ziek zijn maar al te goed. Als er genezing, herstel volgt is de
verwondering en dankbaarheid groot. Maar wist u dat van genezing een
prediking uitgaat?
Zeker als je herstelt van een ernstige ziekte, misschien meerdere keren, , dan
roept dat vragen op. Jouw leven wordt gespaard. Anderen verliezen het en laten
geliefden in rouw achter. Waar leef je (nog) voor? Hoe beleven anderen, zeker
die zelf hun geliefden verloren, jouw herstel?
Onlangs trof mij de uitleg die ik hoorde bij een gedeelte uit Markus 1. In dat
hoofdstuk beschrijft de Evangelist Markus de eerste wonderen die Jezus deed aan
het begin van de prediking van Zijn Koninkrijk. Zo blijkt de schoonmoeder van
Petrus met hoge koorts op bed te liggen. Jezus, dat horende, gaat naar haar toe,
vat haar hand en richt haar op. Die genezing is zo krachtig dat de schoonmoeder
hen daarna bedient. Die avond komen velen die ziek zijn naar het huis van Petrus
en Jezus geneest hen allen.
De evangelist Mattheüs voegt hieraan toe dat de profetie van Jesaja in vervulling
gaat. Hij (Jezus) heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten
gedragen. Op Zich geladen om voor ons genoeg te doen. Door Zijn dood schenkt
Hij het leven. Tijdelijk leven aan allen, eeuwig leven voor wie in Hem geloven.
En wie niet geneest? Zij die in het geloof in Christus sterven hebben de zaligheid
verkregen. In Zijn Koninkrijk zal geen inwoner meer zeggen ‘ik ben ziek’. Degenen
die wel herstellen van ziek zijn, Hem door het geloof erkennen voor deze
weldaad, zijn een levende verkondiging van Zijn Koninkrijk. Zij zijn met de
schoonmoeder van Petrus, Lazarus en vele anderen er levende getuigen van dat
geen inwoner van Zijn Koninkrijk meer zal zeggen ‘ik ben ziek’.
Zoals Jezus zelf zegt (Joh. 11:25, 26): Ik ben de Opstanding en het Leven; die in
Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij
gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
Hartelijke groet,
Henk-Jan Koetsier

4

Nieuwsbrief

Gods doel met mijn leven?
In 1999 kreeg ik de diagnose kanker, kanker in mijn mond en wel in mijn tong.
Eerst is er een stuk van mijn tong verwijderd, maar omdat dit niet voldoende
bleek na onderzoek, volgden nog inwendige bestraling en daarop een aantal
weken uitwendige bestraling. Na de chirurgische ingreep, in- en uitwendige
bestraling was eten en spreken ontzettend moeilijk , haast onmogelijk geworden.
Ook de vermoeidheid na kanker liet zich gelden.
Daarom was het niet meer mogelijk om mijn werk in het basisonderwijs in een
hulpklas met kinderen met leer- en gedragsproblemen te hervatten. Ook de
studie orthopedagogiek kon ik niet meer vervolgen. Ik kwam dus thuis te zitten.
Het voelde of mij alles afgenomen was en ik met twee lege handen achterbleef.
Mijn omgeving was en is fantastisch voor mij, maar ook hun leven gaat door en ik
ben voor hen eigenlijk geen patiënt meer. Zij zien alleen nog de eetproblemen en
de problemen met de vermoeidheid.
Waar ik mijn dagen nu mee vul, is dat ik 1 àá 2 dagen in de week kinderen
ontvang waar ik op mag passen. Ook wandel en fiets ik graag. Naast mijn
huishouding bezoek ik graag ouderen en zieken en mag ik graag lezen. Ik ben
aangesloten bij Stichting Klankbord, een contactgroep voor mensen met kanker
in het hoofd-halsgebied en hun naasten. Mijn liefste werk daar was:
lotgenotencontact.
Wat Winstuitverlies voor mij betekent is een stuk lotgenotencontact en delen van
het meest wezenlijke in je leven t.a.v. ziekte enz. vanuit Gods Woord, je geloof en
de strijd om als Gods kind te leven.
Ik ben bewaard voor opstand, maar begreep de eerste tijd niet waarom ik
gespaard was gebleven. Wat was Gods bedoeling met mijn verdere leven?
Iemand die mij heel erg tot steun is geweest zei: "De Heere vergist zich niet, denk
eens aan de geschiedenis van Mozes. Veertig jaren met de schapen in de

woestijn.” ‘k Mocht leren bidden: ”Heere, wat U doet is goed, maar ik begrijp Uw
Wil en Weg met mij niet. Wilt U mij die bekend maken?”
In die tijd werd de brief aan Laodicéa (Openbaring 3: 14-22) een Bijbelgedeelte
dat mij als het ware naar zich toe trok. Heel belangrijk werden de woorden: blind
en zalf uw ogen met ogenzalf opdat gij zien moogt. De Heere heeft die woorden
willen zegenen. Leerde mijzelf kennen als een blinde voor God, Zijn Woord en dat
ik zelf onmachtig was om zelfs maar zalf aan te nemen, laat staan mijn ogen te
zalven.
Leerde mijzelf kennen als iemand die niets kan, niets is. Maar leerde ook dat dat
niet hoeft. In Psalm 138 staat: “De Heere zal het voor mij voleinden; Hij laat niet
varen de werken van Zijn handen”. Leerde Hem kennen als een rechtvaardig,
maar ook als een barmhartig God en dat kan Hij alleen zijn omdat Zijn Zoon de
straf op de zonden, ook voor mijn zonden heeft willen dragen. Omdat Hij alleen
Borg kan en wil zijn. Sinds die tijd meer zelfkennis, Godskennis en Christuskennis
gekregen en zijn de “Ik ben” teksten zo groots, zo rijk, zo inhoudsvol geworden.
Als je die teksten ziet en mag overdenken, niet in eigen kracht, maar verlicht door
de Geest, dan kun alleen maar stamelen en bewonderen:
Waarom was het op mij gemunt
Daar er duizend gaan verloren
Die Gij geen verlossing gunt.
Is het dan altijd gemakkelijk om dagelijks met de lichamelijke beperkingen om te
gaan? Nee, zeker niet. Maar als we dan weer de onuitsprekelijke eeuwige winst
tegenover aards verlies mogen zien, dan komt het in het hart op:
Heilig zijn, o God, Uw Wegen;
Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ella van Dienst, Goudswaard
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Naar Golgotha
De Verlosser gaat naar ’t kruis
om de zondestraf te dragen.
Geselslagen
hebben heel Zijn rug geploegd,
die nu onder ’t kruishout zwoegt.
Vrouwen uit Jeruzalem
zien dit en doen niets dan wenen,
gaan zo henen.
‘Ween nu over Mij toch niet,
daar ’t aan ’t groene hout geschiedt!
Hoe zal ’t dan met ’t dorre gaan?
U moet anders leren treuren,
wil ’t gebeuren
voor uzelf en voor uw kind,
dat u ook vergeving vindt.’
’t Lijkt of Hij niet verder kan.
Golgotha móét Hij bereiken!
Niet bezwijken!
Een soldaat grijpt Simon aan,
Dwingt zo achter Hem te gaan.
De Verlosser komt aan ’t kruis.
Voor Zijn schapen zal Hij geven
zelfs Zijn leven.
Geef dat ’t ook mijn harte raakt,
dat Uw lijden zalig maakt.
Uit ‘Want Hij is onze Vrede', een gedicht van W. Droogers

Betekenis contactdag voor een ambtsdrager
Aan de heer L. Huisman, die contactdagen als ouderling al jaren met regelmaat
bezoekt, vroeg de redactie wat de contactdagen voor hem betekenen.
“Winst. Absoluut winst. Dat betekenen de contactdagen van Winst uit Verlies
voor mij.”
Met het bezoeken van de contactdagen ben ik begonnen toen ik aan de opleiding
voor pastoraal werker bezig was. Daarnaast ben ik ouderling in een vacante
gemeente. Om werkelijk pastoraal bewogen te zijn en om echt mee te kunnen
leven met de ander, vind ik het belangrijk om je te verdiepen in de situatie van de
ander. Bijvoorbeeld in kinderloze echtparen, in weduwen en weduwnaars. Maar
ook in mensen die te maken hebben met de gevreesde ziekte. Want zo noem ik
kanker nog steeds.
En zo kwam ik de eerste keer op de
contactdag. Omdat ik soms ook op
zaterdag moet werken, lukt het niet
altijd om vrij te zijn. Maar een aantal
keren in de afgelopen jaren kon ik dan
toch de bijeenkomsten bijwonen. En
altijd weer vatte ik die dag samen met
het woord “indrukwekkend”.
De lezingen waren keer op keer
leerzaam. Ik hoorde voorbeelden van
dingen die je vooral niet moet zeggen
tegen een ernstig zieke, maar ik kreeg
ook als het ware “handvatten” om een
zieke en zijn familie zo veel mogelijk echt bij te kunnen staan. Het zou te ver
voeren om alles te noemen wat ik van de lezingen heb geleerd. Ook vond en vind
ik het indrukwekkend om in de groepsbesprekingen of bij de plenaire
vragenronde de verhalen van mensen te horen. Soms schuchter, soms wat meer
vrijmoedig vertellen mensen wat hen bezighoudt in hun ziekte. Soms is daar de
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verwondering dat de ziekte al zo lang is weg gebleven. Soms is daar de
onzekerheid.
De éne bezoeker heeft net een traject van
behandelingen achter de rug, de ander komt
naar die dag, niet omdat hij zelf ziek is, maar
omdat een naast familielid aan kanker is
overleden en omdat er de behoefte is om
daar over na te praten. Wat me altijd weer
opvalt op de bijeenkomsten is dat je
kwetsbaar mag zijn. Men weet dat de ander
niet vreemd opkijkt als er een traan weg
gepinkt wordt of als het door de emoties
gewoon even niet lukt om iets te zeggen.
Het klinkt misschien wat vreemd, maar in een
wereld waarin er op alle fronten gepresteerd
moet worden, is het bevrijdend om te ervaren
dat je ook kwetsbaar mag zijn en dat je je niet
altijd groot hoeft te houden.
Opvallend overigens dat op de regionale
bijeenkomst in 2015, toen de kring wat
kleiner was, hele persoonlijke dingen werden
verteld, mede naar aanleiding van het besproken boekje van Perkins. Zo kom je
echt tot elkaar!
Ik maak altijd aantekeningen van de lezing, of ik luister de lezing via de website
terug. Een korte impressie koppel ik terug naar de kerkenraad. Zo kan ik delen
wat ik heb gehoord.
Ik zou bij deze gelegenheid ambtsdragers willen aanraden om ook een keer een
bijeenkomst bij te wonen. Ik weet dat er veel van kerkenraadsleden gevraagd
wordt, zeker als het een vacante gemeente betreft. Er komen van diverse
verenigingen en stichtingen uitnodigingen binnen om vergaderingen en

bijeenkomsten bij te wonen. Er moeten keuzes gemaakt worden, ook als het gaat
over de zaterdagen en zeker als de desbetreffende ambtsdrager thuis een gezin
achterlaat. Want los van deze bijeenkomsten is er al zoveel (pastoraal) werk in de
eigen gemeente.
Wat een idee zou kunnen zijn is dat een kerkenraad aan het begin van het jaar al
een planning of zelfs een planning voor 2 jaar maakt, als het gaat over de vraag
op welke uitnodigingen men ingaat. Uit ervaring weet men immers van welke
kant
men
uitnodigingen
kan
verwachten,
bijv.
classicale
ambtsdragersbijeenkomsten, de vereniging Revoke, Helpende Handen, enz. Men
zou dan een eerlijke verdeling kunnen maken in het bijwonen van de
desbetreffende bijeenkomsten. Voorbeeld: het ene jaar hoopt een kerkenraadslid
de bijeenkomst van Winstuitverlies bij te wonen en in verband met de beperkte
tijd kiest hij een volgend jaar voor het bijwonen van een bijeenkomst op een
reformatorische school. En natuurlijk is het ook niet nodig dat er 3
kerkenraadsleden tegelijk komen. De ambtsdrager die komt, zorgt natuurlijk voor
een terugkoppeling naar de kerkenraad.
Het zal duidelijk geworden zijn dat Winst uit Verlies voor ons allen een boodschap
heeft. Dat alleen al is de winst van het bijwonen van de bijeenkomsten!
L. Huisman, ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te
Dordrecht

10

Nieuwsbrief

Uw onmisbare steun in de vorm van een gift maakt de
activiteiten van de Stichting Winstuitverlies voor
mensen met of hersteld van kanker en hun directe
naaste mogelijk.
Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
U krijgt als donateur tweemaal per jaar de nieuwsbrief gratis thuisgestuurd.

Maak zelf uw keus hoe u geeft door aan te vinken:
o

Ik doneer jaarlijks een bedrag van € ……,00 (minimaal € 15) en maak het
bedrag over naar NL63 RABO 0157 5841 51 t.n.v. Stichting
Winstuitverlies te Nunspeet.

o

Ik machtig hierbij Stichting Winstuitverlies, gevestigd te Nunspeet op
Dreeslaan 1 om jaarlijks een bedrag van € ……,00 (minimaal € 15) af te
schrijven van mijn rekeningnummer:
(IBAN)………………………………………………………………………………………………………
t.n.v. …………………………………………… te …………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier (zie ommezijde) geeft u toestemming aan:
 Stichting Winstuitverlies om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Winstuitverlies.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.


Titel

 De heer  Mevrouw  Familie

Naam
Adres
PC / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

@

Datum
Plaats
Handtekening
Knip het formulier (deze pagina) uit de nieuwsbrief en stuur het gefrankeerd in
een envelop op naar:
Stichting Winstuitverlies
T.a.v. secretariaat
p/a Mezenhof 13
2935 VH Ouderkerk a/d IJssel

In te vullen door administratie Stichting Winstuitverlies:
Relatienummer C……… Datum……………….
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Hoe Winstuitverlies aan ons werd gepresenteerd
Voor 21 oktober 2015 hadden we mevr. De Waard, bestuurslid Winstuitverlies,
uitgenodigd op onze vrouwenvereniging te Middelburg-Zuid om ons informatie
te geven over de Stichting Winstuitverlies.
Mevrouw De Waard legde uit wat het doel is van deze stichting, namelijk om
mensen troost en steun te bieden vanuit Gods Woord wanneer ze met de ziekte
kanker te maken krijgen. Er worden ontmoetingsdagen georganiseerd voor
mensen met kanker en ook hun familie. ’s Morgens wordt er een lezing gehouden
en ‘s middags is er tijd voor gesprek en ontmoeting. De lezingen staan op de
website. Deze lezingen zijn ook in boekvorm te verkrijgen. Ook worden er twee
keer per jaar nieuwsbrieven uitgegeven. Voor eventuele vragen werken er twee
predikanten mee als pastoraal medewerker.
Vanuit eigen gezinservaring liet mevrouw De Waard horen hoe het is om de
boodschap te krijgen: U heeft kanker. Kanker, het klink zo hard, het is een woord
met een diepe lading. Het is zo’n ingrijpende, levensbedreigende ziekte. Er is
verbijstering, verwarring, er zijn vragen: kan ik eraan sterven? Er volgt vaak een
ontkenning. Het zijn altijd anderen. Nu ben je het zelf. Vragen kunnen er zijn aan
God: waarom heb ik nu die ziekte?
Het kan dan zo’n opluchting zijn iemand te spreken met ervaring. Erkenning en
herkenning wordt dan gevoeld bij vragen rondom leven en sterven. Anders kan
de gedachte leven; weet de ander wel waar het over gaat als ze het zelf niet
hebben meegemaakt. Daarom kan de ontmoetingsdag ook in dat opzicht zo tot
steun zijn. Je spreekt lotgenoten. Er is plaats om te praten, te huilen en steun en
troost te zoeken in Gods Woord. Zo zoeken we samen naar een antwoord op de
vraag; is er winst uit verlies te halen?
Wat kun je ziek zijn tijdens het ziekteproces of tijdens de chemokuren. Bezoek en
meeleven zijn fijn, maar soms ook moeilijk. Wat wordt er gezegd en hoe wordt
het gezegd? Of wat als je te ziek bent om bezoek te ontvangen? Wat wordt er op
de kaart geschreven? Soms is het tot steun, maar soms kan je je ook zo
onbegrepen voelen. Probeer bij ziekenbezoek naar de zieke te luisteren, wacht
maar wat deze zelf te zeggen heeft. Toen we mevrouw De Waard dit hoorde
vertellen, wat besef je dan, hoe moeilijk het is om als mens te troosten in deze
omstandigheden.

Ze las in dit verband eens: “Troosten is niet het antwoord weten voordat de
vraag werkelijk is gesteld. Het is niet het aandragen van allerlei goedbedoelde
adviezen, die mensen zo doodmoe kunnen maken. Troosten is niet het
wegduwen van opstandigheid, of het voorschrijven hoe men zich moet voelen.
Troost is niet te vinden in pasklare antwoorden op de vele waaromvragen.
Troosten is wel aandachtig luisteren, zodat verdriet in woorden en tranen naar
buiten kan stromen. Troosten is kunnen zwijgen, en in een blik, in een aanraking
signalen van hoop, veiligheid en vertrouwen laten voelen. Het is samen
worstelen, zoeken en hopen. Het is participeren in het verdriet, in plaats van het
wegnemen van verdriet. Het is verdriet durven noemen. Troosten is mensen
helpen te leven met vragen waarop geen antwoorden zijn. Troosten is geen dam
tegen het verdriet, maar juist een bedding voor verdriet.”(Keirse,2004)
Het kan ook zo’n pijn doen om je geliefde zo ziek te zien, daarnaast kan je je zo
machteloos voelen. Wat een rijkdom om dan Gods Woord te hebben, maar ook
wat een verantwoording. Wat een zegen om te mogen berusten en te getuigen
dat Gods weg toch de goede weg is ook al kunnen wij het niet begrijpen.
Mevrouw De Waard besloot haar lezing met de wens dat steeds meer mensen in
aanraking komen met de Stichting Winstuitverlies. Ze vroeg gebed voor de
stichting en voor mensen die kanker hebben, maar ook voor hun nabestaanden.
We hebben als vereniging deze avond als heel waardevol ervaren!

Namens de vrouwenvereniging Middelburg-Zuid,
Anne Verheij
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Hoe ervaarde de presentatrice dat zelf?
Ja, daar sta je dan toch wel wat zenuwachtig om als bestuurslid een lezing te gaan
houden voor een vrouwenvereniging met als doel bekendheid te geven aan de
stichting.
Toen het verzoek om zo´n lezing te verzorgen voor der eerste keer kwam, moest
ik daar wel even over nadenken. Ik had zoiets nog nooit gedaan. Wat ga je dan
zeggen en wat ga je dan juist niet zeggen? Één verkeerde opmerking en je kan er
iemand anders pijn mee doen. Hoe komt het op mensen over als ik ze mijn
verhaal vertel? Allemaal vragen die door je heen gaan. Na enig nadenken heb ik
toch besloten om het eens te gaan proberen.
Dan komt de volgende vraag: hoe zet je zo´n lezing in elkaar? Samen met mijn
man (die zelf patiënt was) heb ik geprobeerd een lezing te maken. Je bidt daarbij
om wijsheid, om kracht en om de juiste woorden. Wat heb ik die eerste maal (in
Goes) als bijzonder ervaren… Er zijn veel mensen die met kanker te maken
hebben; op welke wijze dan ook.
Zo mocht ik ook de avond in Middelburg-Zuid verzorgen. Eerst was ik wat
zenuwachtig, maar daarna viel de spanning van me af. Ik voelde al snel: “Het
komt over…” Juist de persoonlijke invulling van de zorgen…je weet immers wel
waar je over spreekt… Het gaf een bijzonder gevoel om op deze wijze iets voor
mensen te kunnen betekenen. Er kwamen reacties, vragen en opmerkingen
vanuit de zaal.
Die avond werden er vervolgens ook nog 14 boeken verkocht waarvan de
opbrengst dan weer ten bate komt van de stichting. Er zijn inmiddels al goede
contacten aan over gebleven. Voortaan vindt u de nieuwsbrief van WUV, die
twee keer per jaar verschijnt in de bibliotheek van Middelburg -Centrum en Zuid.
En op steeds meer plaatsen waaronder in kerken in Nederland. Zo hopen we als
stichting wat meer bekendheid te verkrijgen om tot steun en troost te zijn vanuit
Gods Woord bij kanker.
Verzoeken van andere verenigingen voor de invulling van een avond zijn welkom
en willen we graag D.V. verzorgen.
Gerda de Waard, bestuurslid Stichting Winstuitverlies,
Nieuwdorp.

Landelijke contactdag (voorjaar) 2016
Thema ‘Gericht gebedsleven’
Wanneer?
D.V. zaterdag 16 april 2016. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 uur. Vanaf 10:00
uur is de ontvangst.
Waar?
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443AC in
Woerden.
Spreker?
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief belicht door ds. G.W.S.
Mulder uit Zoetermeer die van nabij weet wat kanker in de familie
betekent.

De landelijke contactdag (najaar) 2016 wordt D.V. gehouden op zaterdag 19
november 2016 in de Bethlehemkerk te Woerden. Spreker ds. K. Visser uit
Barendrecht.

Jongerenweekend 2017
Voor wie?
Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of
gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij
16 jaar of ouder (<30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!
Wanneer?
D.V. vrijdag 27 januari vanaf 17:00 uur tot zaterdagmiddag 28 januari 2017.
Waar?
Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Voor meer info & aanmelding: www.winstuitverlies.nl/activiteiten
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Wat is ons lijden?
Paulus keert zijn rug naar de wereld en zijn aangezicht
naar datgene wat aan ons zal geopenbaard worden.
Daar wordt hij zo vrolijk van dat het net lijkt of hij al het
lijden hier op aarde vergeet! ‘Hoe slecht het ook met ons
gaat,’ zegt hij, ‘wat is toch lijden, vergeleken met de
onuitsprekelijke vreugde en heerlijkheid, die aan ons zal
geopenbaard worden? Het is niet waard dat men dít leven
tegen het andere zou opwegen of zelfs maar een lijden zou
noemen!’ Hier ontbreekt het ons echter aan, dat we deze
voortreffelijke en uitnemende heerlijkheid niet met
lichamelijke ogen kunnen zien en met handen tasten.
Dan immers zouden we pas begrijpen wat het wil zeggen
dat we nooit meer zullen sterven, nooit meer zullen
hongeren en nooit meer zullen dorsten en bovendien een
lichaam krijgen dat niet meer hoeft te lijden of ziek te
zijn. Wie zelfs al het mogelijke lijden in gedachten zou
nemen, die zou nóg zeggen: ‘Wat is al dit tijdelijke lijden –
hoe lang het ook duren mag – vergeleken met het eeuwige
leven?’

Uit “Al ging ik ook in een dal’, citaten van Maarten Luther in troostboekjes.

Bestel de Bundel Winst uit verlies
De boodschap ‘U of jij hebt
kanker’ heeft grote impact. Wat
een verdriet, pijn en
eenzaamheid! Wie zal troost
kunnen bieden?
Gods Woord wijst de weg naar dé
Troost bij kanker. Stichting
Winstuitverlies wil vanuit dat
Woord van God steun en troost
bieden bij deze ernstige ziekte. In
deze bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende vijf jaar op de
contactdagen door predikanten vanuit hun eigen ervaring en het pastoraat
gehouden zijn. Zij geven het Woord door en wijzen op dé Troost(er), dé Winst in
verlies. Deze Boodschap heeft mensen mét of hersteld van kanker, hun naasten,
nabestaanden, maar ook de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden
praktische en pastorale handvatten gegeven over ‘hoe verder als kanker je treft’.
De bundel is te bestellen bij de stichting voor slechts € 14,95 (excl.
verzendkosten) en wordt u toegestuurd wanneer u uw adresgegevens mailt
naar: info@winstuitverlies.nl
Vragen over de weg die de Heere met u gaat bij kanker of verlies?
Vragen die u niet kwijt kunt, omdat u zich niet goed begrepen voelt? U uw
eigen vragen ook niet goed begrijpt? Stel ze aan één van deze predikanten
die zelf weten wat het is om met vragen als kanker je treft te worstelen.
Ds. L. de Wit, mail: dsdewit@winstuitverlies.nl of 0341-357500
Ds. A.J. de Waard, mail: dsdewaard@winstuitverlies.nl of 0113-745229
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