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Heb jij aanvaard…? 
 
Onlangs kreeg ik een boekje in handen met een bijzondere titel “Heb jij aanvaard 
dat ik sterven moet” geschreven door Paul Sporken, in leven hoogleraar in de 
medische ethiek. Op een hele mooie wijze beschrijft hij hoe stervensbegeleiding 
in feite zo menselijk mogelijk zou moeten gebeuren. Praktisch en leerzaam voor 
iedereen. 
 
De titel komt uit een gesprek wat Sporken met een stervende vriend had en laat 
mij niet meer los. Het leert mij (ook) kijken vanaf de andere kant.  
 
Wie ernstig ziek is ervaart in het meeleven hele verschillende reacties. De één 
komt aandragen met mogelijkheden tot herstel, de andere met ‘vergelijkbare’ 
voorbeelden van bekenden en velen komen niet of nauwelijks meer op bezoek. 
 
Wat kan de ernstig zieke en die degene omringen zich naar elkaar onbegrepen 
voelen. Pijnlijke en indringende vragen die niet of als ze gesteld worden 
genegeerd worden. Wat een eenzaamheid en verdriet kan dat voor beiden geven. 
Ontwijken lijkt dan voor één van beiden de meest voor de hand liggende weg. 
 
In de worsteling die zijn patiënt met de aanvaarding van haar situatie had, zes 
weken voor haar sterven, krijgt Sporken in de vraag: “Heb jij aanvaard dat ik 
sterven moet?”. Waarop Sporken toegaf dat ook hij het maar moeilijk kon 
aanvaarden. Dat brak de patiënt en zij vonden elkaar in hun persoonlijke 
worsteling met de ernstige situatie. 
 
Hoe kijk ik, hoe kijken wij naar de situatie waarin de ander verkeerd? Vanuit 
onszelf of vanuit de ander? Zijn wij bereidt de situatie te aanvaarden zonder de 
bedoeling die te willen veranderen? Hebben wij zo aanvaard dat de ander lijden 
of sterven moet? Kunnen en durven we de ander deelgenoot maken van onze 
worsteling daarmee? Wat zal het een bevrijding zijn, liefde en verbondenheid 
geven als dat lukt. 
 
Het brengt mij bij het voorbeeld van de Emmaüsgangers die uit de mond van 
Jezus hoorden: Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn 
heerlijkheid ingaan? Toen zij dat zagen, konden aanvaarden, kenden zij Hem. 
 
Hartelijke groet, 
Henk-Jan Koetsier  
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Bij God kan je altijd terecht 
 
Ik ben Gea van Gurp 21 jaar en woonachtig in Nieuwdorp. Ik volg de opleiding 

verzorgende individuele gezondheidszorg op het Scalda in Goes.  

 

Het was eind maart 2014 toen mijn moeder mee 

mocht doen met het bevolkingsonderzoek 

omdat zei 50 jaar werd. In april 2014 kregen we 

een telefoontje van de dokter of zij persoonlijk 

langs mocht komen. Dit mocht. We waren met 

zijn allen thuis (vader, moeder, broer en ikzelf). 

De dokter kwam langs met de diagnose dat mijn 

moeder borstkanker heeft. Wij schrokken met 

zijn allen van dit verschrikkelijk bericht. Hierbij 

werd ook de behandeling besproken die 

bestond uit een borst besparende operatie, 32 

bestralingen en 6 chemo kuren.  

 

Onze familie bood ons hulp waar nodig was zowel bij het verwerken hiervan en 

het huishouden e.d. Hier waren we erg dankbaar voor. Toen mijn moeder ziek 

was en zich niet lekker voelde zowel na de bestraling dan als na de chemo, heb ik 

zoveel mogelijk thuis geholpen met het huishouden of ik nam m’n moeder mee 

zodat ze er even uit was. Ook het kerkelijke medeleven stelden wij op prijs af en 

toe een telefoontje hoe het ging, voorbeden gedaan en af en toe een bezoekje. 

Dit vonden wij als gezin er prettig.  

 

Eind 2014 kregen wij het jaarlijkse huisbezoek. Ik was daar zelf niet bij, want ik 

had genoeg voor mijn kiezen gehad en elke keer het verhaal aan horen deed mij 

pijn. Mijn ouders hadden hier in het begin moeilijk mee dat ik er niet bij was maar 

na het uitleggen van de reden begrepen ze mij gelukkig.  Deze ziekte heeft het 

gezin in die zin veranderd dat we dichter bij elkaar staan, en hebben ontdekt 

samen staan we sterk.  
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Zelf was ik boos op God. Ik dacht waarom mijn moeder nou en waarom niet 

iemand anders. Later heb ik er spijt van gehad over mijn boosheid en heb ik al 

mijn hoop gevestigd op Hem. Ook had ik een goede vriendin (nu nog steeds)  

waar ik mijn hart kon luchten en die mij af het toe uit het huis plukte zodat ik er 

ook even tussenuit was.   

 

Nu tweeënhalf jaar later na de diagnose is mijn 

moeder tumor vrij is. Zij slikt alleen nog maar 

hormonen wat ze nog 2.5 jaar moet slikken. 

Hierbij heeft ze wel veel last van haar gewrichten 

maar hier gaat ze goed mee om. We doen samen 

vaak leuke dingen. 

 

Wat ik nog wil meegeven aan lotgenoten, andere 

jongeren: 

Bij God kan je altijd terecht. Zoek ondanks de 

situatie toch ontspanning zodat je er zelf niet 

onderdoor gaat. Praat er over met je beste 

vriend of vriendin dat lucht heel veel op. 

 

Gea van Gurp, 

Nieuwdorp 
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Vanuit het pastoraat  
 

Jaren geleden hadden we een gesprek; tenminste, daar hunkerde ze naar. 

Eigenlijk begon het met een vraag: “ Zou iemand mij begrijpen?” 

 

Wat was de boodschap hard binnengekomen en wat lag alles overhoop bij haar. 

Mevrouw, zo deelde de dokter mee, ik heb niet zo´n prettige mededeling. De 

uitslag van alle onderzoeken valt ons tegen. Bij het kwaadaardig gezwel zijn er 

ook uitzaaiingen en nu moeten we eens gaan overleggen hoe verder…..Inmiddels 

heeft dat overleg plaatsgevonden en zijn behandelingen in gang gezet; gelukkig 

kón dat ook nog….hoewel…..de voortdurende onzekerheid over het resultaat 

drukt zo. 

 

En dan wel te weten dat er ÉÉn is Die regeert…Die er van weet…..maar 

verstandelijk weten is zo heel anders. Het is vanbinnen zo´n “warboel”……”Ik ben 

mezelf kwijt”……geen vertrouwen in m´n eigen lichaam. ´k Weet ook niet hoe ik 

dat moet uitleggen aan een ander. 

 

Bij veel mensen blijft het gesprek zo oppervlakkig terwijl ik zo graag diepgang zou 

willen. Er wordt wel gevraagd hoe het nu met me is maar willen zo ook echt een 

eerlijk antwoord horen. Worden de vragen niet vaak gesteld terwijl men 

misschien hoopt op het antwoord: “ O, dat gaat wel hoor” 

 

Want daarop kan je dan weer zeggen: “ Nou, moed houden maar hoor!” 

En dan komt er nog bij dat ook m´n man na verloop van tijd de boodschap kreeg 

dat er iets kwaadaardigs is geconstateerd……en kwam ook dat traject van 

ziekenhuisbezoeken…poli…. behandeling…. spanning…uitslag….soms mocht 

meevallen…..Dan weer: Nee, dit valt ook ons weer tegen, zo zegt de behandelend 

arts. 

 

Is er begrip dat ik mezelf kwijt ben? Dat ik soms boos…soms verdrietig…soms 

gelaten….soms toch weer vervuld ben met hoop. 
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En als ik dan eens mag spreken dat de Heere het niet verkeerd doet…dat zegt 

men soms weer:  “Nou, nou, dat is wel een hele les hoor om het met Hem eens te 

mogen worden…!” 

 

Of dat ik dat zelf ook niet besef…sterker nog…” ik wordt het nooit eens met de 

Heere tenzij Hij mij eenswillend wil maken”  

 

En zo tob ik zo vaak ….zou iemand mij nog begrijpen…of: Ja, toch, bij de Heere zijn 

uitkomsten, ook voor moedelozen en radelozen in zichzelf. Als ik dan weer eens 

mag zien op Hem Die werkelijk Zijn weg Alleen is gegaan. Onbegrepen en 

versmaad…wilt gijlieden ook niet heengaan…? Dan antwoord Petrus mede 

namens de andere discipelen: “ Tot Wien zouden wij dan heengaan, Gij hebt de 

woorden des eeuwigen levens!” 

 

Hartelijk deze grote Leidsman bevolen, in welke weg u zich ook bevind! 

 

 
 

Ds A.J. de Waard - pastoraal contactpersoon Winstuitverlies, 

Nieuwdorp. 
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Een rustpunt, Oase, in mijn leven 
 

Hij geeft de moeden kracht 

WANNEER JE NIET MEER VECHTEN KUNT, 

WANNEER HET LEVEN ZWAAR LIJKT OM TE DRAGEN, 

WANNEER JE STAAT OP ’T DODE PUNT, 

WANNEER JE VLEUGELS LIJKEN LAMGESLAGEN, 

WANNEER JE UITGESCHAKELD WORDT, 

WANNEER JE STAAN MOET LANGS DE KANT VAN ’T LEVEN, 

WANNEER JE NIETS HEBT DAN TEKORT, ZODAT JE OOK NIETS HEBT OM WEG TE GEVEN, 

WANNEER JE JE ZÓ EENZAAM VOELT, DAT ZELFS DE LIEFSTE JE NIET KAN BEREIKEN, 

WANNEER GODS ZEE JE OVERSPOELT, OMDAT JE BENT ALS EILAND ZONDER DIJKEN, 

WANNEER JE VUUR IS UITGEBLUST, 

DAN IS ER SLECHTS VAN ÉÉN KANT HULP TE WACHTEN. 

WIE MOE IS, VINDT BIJ JEZUS RUST, 

EN HEM DIE ZWAK IS, GEEFT HIJ NIEUWE KRACHTEN. 

 
Bovenstaand gedicht van Nel Benschop verwoordt denk ik wel hoe ik mij voelde, 

toen ik op 29 februari 2016 voor een aantal weken mijn gezin verliet. 2 weken 

daarvoor had ik een intake gesprek gehad met de gastbegeleider van Diaconaal 

Gastenhuis “De Oase” in Ouddorp. Ik keek ernaar uit om naar “De Oase” te gaan 

en tegelijkertijd overzag ik de berg van al die weken niet. De spanningen thuis 

waren té hoog opgelopen. Sinds ik in september 2012 de diagnose borstkanker 

kreeg, was er veel gebeurd. Niet alleen met mij, maar ook hele verdrietige dingen 

in ons gezin. Ik kwam op een punt, dat ik niet meer normaal kon functioneren en 

dan moet je ook eerlijk naar jezelf toe zijn en bekennen: Ik heb H(h)ulp nodig, 

want ik red het niet meer. Wonderlijk, hoe de Heere mij de weg naar “de Oase” 

had gewezen. “De Oase”, als het leven om een adempauze vraagt. 
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Ik werd hier allerhartelijkst ontvangen door 

één van de gastvrouwen en naar mijn kamer 

gebracht. Dit zou de komende weken mijn 

“thuis”worden. Ik werd voorgesteld aan de 

andere 5 gasten, die de komende weken mijn 

huisgenoten zouden zijn. 5 weken lang met 

nog 5 vreemde mensen op elkaars lip, in een 

vreemde omgeving, in een vreemde kerk en 3 

keer op een dag een andere gastvrouw…… Het 

viel zeker in het begin niet altijd mee en ik 

werd regelmatig overvallen door een vlaag van 

heimwee.  

 

In “De Oase” kwam ik erachter hoe erg ik er 

eigenlijk aan toe was en veel spanningen en 

onverwerkt verdriet kwamen er hier uit. Hier 

hoefde ik niet de flinke vrouw en moeder te zijn, die ik thuis wilde zijn maar kon 

ik gewoon mezelf zijn. Niet alleen mezelf was ik inmiddels behoorlijk kwijt geraakt 

maar ook de Heere. Ik had het gevoel, dat Hij Zich teruggetrokken had in mijn 

leven, dat God mij alleen maar wilde straffen en niet meer wilde zegenen. De 

Heere achtte het blijkbaar nodig om het ene kruis na het andere op mijn 

schouders te leggen, maar mijn schouders waren niet breed genoeg en ik was 

ingestort…. 

 

De beginperiode was zwaar in “De Oase”, maar met biddag kwam daar een 

ommekeer. Ds. Zoet preekte uit Exodus 17: 8-14: de strijd tegen Amalek. Aäron 

en Hur ondersteunden de armen van Mozes, toen hij zelf geen krachten meer 

had. Er kwamen mensen op Mozes’ pad, die hem ondersteunden. De Heere wil 

mensen gebruiken om je tot steun en hulp te zijn als het niet meer gaat. Hij 

besloot zijn preek met: Zonder strijd geen overwinning, zonder kruis geen kroon. 

Toen wist is ook waarom de weg van de Heere naar Ouddorp toe had geleid. Het 

was goed en gaf mij rust.  

 

Ik mocht in “De Oase” veel liefde en ondersteuning ontvangen. Niet alleen van de 

gastvrouwen, waar je elk moment van de dag terecht kon, maar ook van de 
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andere gasten. Op mijn verjaardag hadden ze de hele woonkamer versierd en 

begonnen voor mij te zingen toen ik binnen kwam. Wat een hartverwarmend 

gebaar van mensen, die ik amper een week kende. Ik was 45 jaar geworden en 

volgens traditie werd dan de psalm gelezen en gezongen van je nieuwe leeftijd. 

Psalm 45: Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen…. Het was een moment van 

diepe ontroering. 

 

Ds. de Waard, die 2 keer in de week pastorale bijstand verleent, heeft in deze 

periode veel voor mij betekend. Ik kende hem al van de contactdagen van 

Stichting Winstuitverlies en dat gaf een extra band door een stukje herkenning 

wat ik bij hem mocht ervaren. Hij heeft mij bij de hand gepakt om de Heere weer 

terug te vinden. Samen rondom Gods Woord wees hij mij op die Enige Troost, in 

sterven maar ook in leven. Dat leven, dat ik kort daarvoor weer teruggekregen 

had, omdat de breuken in mijn rug tóch geen uitzaaiingen bleken te zijn. Ik ging 

weer met andere ogen de bijbel lezen en bidden, wat een genade!! 

 

Op zaterdag hadden we een natuurexcursie met Ruud, een zeer inlevend en 

meelevend persoon. Het thema was deze dag: water. We fietsten naar de duinen 

met het uitzicht op zee. Toen ging hij vertellen over het water. Hij begon met 

onze eerste levensbehoefte en uiteindelijk kwam hij uit bij het “Levende” water. 

Over eb en vloed in ons leven. Over de Heere Jezus 

aan het kruis, Die riep: Mij dorst. Hij vroeg of wij 

ook zo dorstig waren als het hert uit psalm 42, die 

schreeuwde naar water. Diep ontroerd stonden we 

daar alle 6 te huilen in die duinen. Het waren 

aangrijpende woorden op deze bijzondere plek aan 

zee. 

 

Ik mocht veel post van familie, vrienden en 

dorpsgenoten ontvangen, ze waren me gelukkig 

niet vergeten. Dat meeleven deed zó enorm goed. 

Ik werd door velen opgedragen in hun gebed. Ik 

was de Heere dankbaar, dat Hij mij de weg naar 

“De Oase” had gewezen, maar ik was ook 

dankbaar, dat er zó goed voor mijn gezin werd gezorgd tijdens mijn afwezigheid. 
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Vanuit de gemeente werd er nagenoeg elke dag voor mijn man en kinderen eten 

gebracht. Familie en vrienden zorgden voor het huishouden, de hond werd elke 

dag uitgelaten. Dat heb ik echt als een warme deken ervaren en daar wordt je 

dan ook weer klein onder. Waar heb ik zóveel goedheid aan verdiend? Die komt 

van Boven, want Hij is de HEERE en Hij doet wat goed is in Zijn ogen. 

 

Van de vele kaarten, die ik mocht ontvangen, was er 1 , die ik op mijn nachtkastje 

had staan, die ik elke dag weer las en die mij de kracht gaf om na 5 weken ook 

weer uitgerust huiswaarts te keren. Graag wil ik die tekst nog met u delen: 

 

ER KOMT EEN DAG….. 

 

ER KÓMT EEN DAG, DAT JE WEER BLIJ KUNT ZIJN 

EN DAT JE VREUGDE KENT, ALS OOIT TEVOREN. 

IK WEET HET WEL: NU IS JE ZIEL BEVROREN 

EN IED’RE VEZEL VAN JE HART DOET PIJN. 

 

ER KÓMT EEN DAG, DAT JE WEER ZINGEN KUNT; 

DAT JE GEZANGEN VER TEN HEMEL STIJGEN. 

IK WEET HET WEL: NU ZAL JE STEM NOG ZWIJGEN, 

OMDAT JE GOD GEEN VREUGDEZANGEN GUNT. 

 

ER KÓMT EEN DAG, DAT JE WEER HOREN KUNT 

DE WOORDEN, DIE GOD ZELF JE TOE ZAL FLUIST’REN: 

TOE, OPEN HART EN OOR, OM STIL TE LUIST’REN, 

WANT ERGENS WACHT TOCH WEER EEN HOOGTEPUNT. 

 

ER KÓMT EEN DAG, DAT JE WEER DANKEN KUNT, 

OMDAT HIJ TÓCH JE HAND HEEFT VASTGEHOUDEN, 

OMDAT HIJ ALLES OM JE HEEN HERBOUWDE, 

OMDAT JE RUST VOND BIJ JE MIDDELPUNT. 

 

Regina van Asselt 

Leerbroek     
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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. 
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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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Prognose is menselijk – God staat boven alles! 
 

Toen ik, maart 2013, voor de spiegel stond zag ik tot mijn verbazing dat mijn 

linkerborst groter was dan de rechter. Ik dacht toen: ‘Wat is er met mijn 

rechterborst aan de hand? Wordt deze soms kleiner?’. Achteraf bleek dat juist de 

linker aan het groeien was. Na ongeveer een maand besloot ik het maar eens met 

de huisarts te bespreken. Deze deed een borstonderzoek en stuurde me gelijk 

door naar het ziekenhuis, het UMC Utrecht. Daar kon is ’s middags al terecht. In 

het ziekenhuis werden borstfoto’s gemaakt. Op de foto’s zagen de radiologen 

weinig bijzonders. Ze gaven de keuze: over een half jaartje nog eens foto’s of 

direct een biopsie omdat we toch al in het ziekenhuis waren. Ik koos voor het 

laatste omdat ik het zelf niet vertrouwde.  

 

De dag erna, dinsdag 26 maart 2013, belde ze van de mamapoli met de uitslag. Ze 

vroegen mij mijn man te roepen en de telefoon op de luidsprekerstand te zetten 

zodat hij gelijk mee kon luisteren. Dat was natuurlijk al geen goed teken. De 

verpleegkundige zei: ‘Ik heb voor jullie geen goed nieuws. Er is een kwaadaardige 

tumor gevonden.’ Onze wereld stortte in elkaar. Dit hadden we niet verwacht. 

We hebben de familie direct op de hoogte gesteld van dit heftige nieuws.  

Daarna kom je direct in de medische molen terecht. Dinsdag uitslag, woensdag 

moest ik door de MRI scan en donderdag was er al een gesprek met de chirurg. 

Dat ging allemaal heel snel. Evenals de operatie, die 2,5 week na de uitslag al 

plaats vond.  

 

Het was een borstamputatie, met okseltoilet. De verpleegkundige die naar mijn 

man belde vertelde dat er van de 22 okselklieren 15 besmet waren. Verder was 

de operatie goed geslaagd. Vanwege het hoge aantal besmette klieren werd er 

overgegaan tot een PET/CT scan. Vrijdag 26 april kregen we daar de uitslag van. 

Vol spanning zijn we naar het ziekenhuis gereden. Wat zouden we te horen 

krijgen? De dokter zei heel nuchter: ‘Het is niet gunstig, het is uitgezaaid naar de 

botten.’ Daarna trok hij zijn neus op en schudde zijn hoofd. Hij zag het somber in. 

Wij zijn allebei spontaan in tranen uitgebarsten. Hoe nu verder? 
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Iedereen was in die tijd druk met de kroning van Willem Alexander, wij waren 

alleen maar druk met alles rondom de kanker. Van de mamapoli zijn we op de 

oncologieafdeling terecht gekomen. Daar werden verschillende onderzoeken 

gedaan, waaronder een botscan om de dichtheid van de botten te onderzoeken.  

De oncoloog wilde chemo inzetten, aangevuld met een vrij nieuw middel, 

Herceptin. Dit middel kan de kanker ‘onder controle’ houden. Het is echter wel 

een aanslag op het hart en daarom werd de hartpompfunctie bekeken voordat de 

behandelingen ingezet konden worden. 

 

De chemo’s werden in blokken toegediend. Twee weken chemo, dan een 

rustweek. In totaal zijn er 6 van deze blokken toegediend.  Na de behandeling 

met chemo zijn ze doorgegaan met toedienen van Herceptin, aangevuld met APD 

wat een botversterkend middel is. Dit blijft om de drie weken terug komen. Op 

het moment van schrijven heb ik al 47 behandelingen gehad.  

 

Ieder kwartaal wordt er een scan gemaakt om de tumor te bekijken. Daarnaast 

wordt het hart goed in de gaten gehouden en zijn er uiteraard verschillende 

bloedonderzoeken. Tot op heden zijn er geen nieuwe plekken bij gekomen. De 

ziekte is tot stilstand gekomen. Dat is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. 

Wij ervaren dat we dat niet altijd kunnen. Vooral omdat er ‘van alles is’, moeheid, 

bijwerkingen enz.  
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Tijdens de eerste gesprekken werd verteld dat er nog maar 3 jaar gegeven werd. 

De grond ging op dat moment golven, en ik viel terplekke flauw. Die drie jaar zijn 

al ruim verstreken en de ziekte is nog steeds rustig. Daaraan kan je zien dat een 

prognose menselijk is en God boven alles staat. Hij leidt in Zijn voorzienigheid 

ieders leven.  

 
Aan het einde van uw krachten, 

kunt u ’t nog van Eén verwachten. 

Klaag uw nood steeds aan God, 

want dat is Zijn groot gebod. 

Vest op mensen geen vertrouwen, 

God wil dat w’ op Hém slechts bouwen. 

Hij gaat over ziekte en dood, 

geen wonder is bij Hem te groot. 

(Marian Klok – Stam) 

 

Op dit moment kan ik, ondanks de vermoeidheid en dergelijke,  redelijk mijn gang 

gaan. De normale dagelijkse dingen lukken aardig, daarbij heb ik wel de 

ondersteuning van de mijn man en verdere familie. Binnen mijn beperkingen zijn 

er gelukkig nog wel mogelijkheden.  

 
Deze ernstige ziekte heeft de drempel van ons huis erg hoog gemaakt. Bekenden 

hebben in het begin aandacht gegeven door bijvoorbeeld een kaartje te sturen. 

Nu zie je dat het ‘gewoon’ is geworden voor hen. Dit blijft pijnlijk, voor mij is het 

er continu. Je ziet zelfs dat mensen je ontlopen, gauw een ander pad kiezen in de 

supermarkt. Ook wordt het vaak gebagatelliseerd, ‘je ziet er goed uit gaat wel 

goed met jou!’ Ze moesten eens weten. Je valt dus eigenlijk terug op een klein 

kringetje van dierbaren die direct om je heen staan. Ook de kerkenraad geeft 

goede begeleiding.  

 
Ik hoop dat de Heere ons in het verdere nog wil sparen en dat Hij de kracht geeft 

om de behandelingen nog te kunnen dragen. En dat Hij deze weg nog mag 

heiligen aan mijn ziel, en die van mijn man en (klein)kinderen. 

 
Lenie Roelofse, Driebergen 
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Landelijke contactdag Najaar 2016 
 
Thema ‘Lessen uit het ziekbed van koning Hiskia ’  
 
Wanneer?  
D.V. zaterdag 19 november 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. K. Visser uit 
Barendrecht die van nabij weet wat kanker in het gezin en pastoraat betekent. 
 

 

De landelijke contactdag Voorjaar 2016 wordt D.V. gehouden op een zaterdag in 
Maart 2017 in de Bethlehemkerk te Woerden. Spreker ds. A.T. Vergunst uit 
Waupun (USA) waar de exacte datum en het thema nog mee wordt afgestemd. 

 

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? 

Op een centrale locatie in Nederland die bij aanmelding bekend wordt gemaakt.  

 

Voor meer info & aanmelding: www.winstuitverlies.nl/activiteiten  

http://www.winstuitverlies.nl/activiteiten
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Thuis in het hospice 
 
Vanmorgen besprak ik het zorgplan met één van onze gasten die al een poosje bij 
ons is. Wat zag hij er tegenop om naar het hospice te gaan toen het thuis niet 
meer ging. Zeer gesteld op zijn privacy en op het zelf regelen van zijn zaken, was 
hij bang in een instelling terecht te komen waarin je je moet voegen naar het 

huis. Dat heeft toch anders uitgepakt 
voor hem. Hij heeft zijn eigen kamer, 
bepaald wanneer hij geholpen wil 
worden, waar hij de maaltijd gebruikt 
(in eigen kamer of in de huiskamer) en 
wie er op bezoek komen. Voor zover zijn 
situatie het toelaat surft hij op internet, 
mailt met de (klein)kinderen en 
beluistert preken en geestelijke muziek. 
Zijn eigen predikant bezoekt hem en 

daarnaast een pastoraal werker uit Nunspeet die als vrijwilliger verbonden is aan 
het hospice. We hechten eraan dat de pastorale zorg zo dicht mogelijk aansluit bij 
onze gasten. Dan heb je soms maar een half woord nodig en is er een begrijpen 
van elkaar.  
 
Privacy is een groot goed en onderdeel 
van het zorgplan. Er zijn geen 
bezoektijden. Wel belt iedereen aan, net 
zoals thuis. De gastvrouw opent de deur, 
vraagt voor wie men komt en loopt zo 
nodig mee naar de kamer. Ieder wordt 
een kopje koffie of thee aangeboden. 
Wanneer iemand te ziek is om bezoek te 
ontvangen en alleen eigen familie of 
naasten om zich wenst, worden 
afspraken gemaakt. Familie houdt dan 
bekenden op de hoogte of vraagt aan 
onze mensen om  door te geven dat 
bezoek nu niet mogelijk is. In het zorgplan in het elektronische zorgdossier en op 
het overzicht van zorg dat per gast in een map zit voor de vrijwilligers, staat wat 
wensen zijn ten aanzien van bezoek, van het al of niet open hebben van de deur 
en hoe iemand aangesproken wil worden.  
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Alles mag, niets moet. Wat onze gasten wensen is uitgangspunt. We proberen 
leven toe te voegen aan de dagen, comfort te bieden, lijden te verlichten en 
zorgen voor een zo huiselijk mogelijke sfeer. Bijna zoals thuis zeggen we vaak. We 
kunnen thuis niet vervangen, maar we  proberen het wel te benaderen. 
Er komen regelmatig huisdieren op bezoek, zoals poezen en honden. Niet in de 
huiskamer, maar regelrecht naar de eigen kamer. Een gast die zeer gehecht was 
aan zijn papegaai heeft deze de laatste dagen van zijn leven om zich heen gehad. 
Een andere gast had haar konijn meegenomen die op het terrasje verbleef in een 
hok dat door de familie schoon gehouden werd. Ooit is er een klein geitje 
meegebracht door een verpleegkundige voor een gast die zoveel van dieren 
hield. Rond het huis zijn veel eekhoorntjes en vogels waar onze gasten enorm van 
genieten. 
 

Familie kan mee blijven eten, op de 
kamer of in de huiskamer. Er zijn 
partners die dit iedere dag doen of 
kinderen één of twee keer in de week. 
Na het eten in de huiskamer of ’s 
avonds in de keuken, wordt de maaltijd 
afgesloten met Bijbellezen en gebed. 
Wanneer gasten daar geen prijs op 
stellen, gaan zij naar hun eigen kamer. 
Maar dit komt nauwelijks voor. 

Mensen blijven zitten en het geeft nog weleens aanleiding tot een gesprek. Ook 
wordt vastgelegd of men rond de maaltijd op de eigen kamer wenst dat er uit de 
Bijbel gelezen wordt of voor de nacht. 
 
We dringen daarin niets op want we zijn te gast bij onze gasten. Dat vraagt 
bescheidenheid, respect en inlevingsvermogen. In de palliatieve zorg spelen we 
ook voortdurend in op de snel veranderende situatie en proberen daarin vooruit 
te denken. Mensen komen soms redelijk stabiel binnen, maar per halve dag kan 
het anders worden. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het medische beleid voor 
bestrijding van lichamelijke symptomen, maar ook voor het psychische, 
levensbeschouwelijke en sociale domein. Steeds proberen we voor die vier 
dimensies aandacht te hebben. Er zijn verdrietige momenten in het nemen van 
afscheid, maar ook kostbare en dierbare pareltjes die later gekoesterd kunnen 
worden.    
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Muziek kan een grote plaats innemen. Allereerst door het afspelen van een cd. Er 
zijn gasten die niet meer reageren op aanspreken, maar wel op muziek die 

aanstaat, een bekende 
psalm of geestelijk lied, 
of een klassiek stuk. 
Iemand bracht eens een 
orgeltje mee van huis 
met koptelefoon…. Of 
men houdt van hele 
andere muziek. Het is de 
bedoeling dat andere 
gasten er geen hinder 
van ondervinden, dus 
op kamerniveau kan er 
veel. 

 
Als het overlijden daar is, kan me opgebaard worden in de stilteruimte. Dat 
gebeurt nogal eens bij mensen met een klein netwerk. We zijn geen 
rouwcentrum en hebben ook niet die faciliteiten. Maar het kan een toegevoegde 
waarde hebben voor familie als zij iedere dag nog even kunnen komen. Als het 
om een grote familie gaat, gaat de overledene meestal naar hun eigen huis terug 
of worden opgebaard in een rouwcentrum. Ook daarin proberen we mee te 
denken naar een passend iets voor deze gast en voor deze familie. 
 
Het hospice is een zorgzaam thuis voor mensen in de laatste fase van het leven. 

 
Joke Overeem – Prins, directeur Hospice De Regenboog  
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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 

mailto:info@winstuitverlies.nl
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