
 
 

 
 Voorjaar 2020 1 

  



 
2 Nieuwsbrief   

  



 
 

 
 Voorjaar 2020 3 

  

In deze nieuwsbrief 

 
Biddend opzien........................................................................................................ 4 

10 jaar geleden – verslag 1e Contactdag ................................................................ 5 

Dankbaar zijn voor alles wat ik nog heb .................................................................. 7 

Contactdag Najaar 2020 – Welkom! ..................................................................... 13 

Bij de Heere kun je terecht, ook in de nacht ......................................................... 14 

Bestel de Bundel Winst uit verlies ......................................................................... 17 

Zwaar en onzeker, toch dankdag .......................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie nieuwsbrief: 

Coralde Molhoek-Roelofse 
Mirjam van Hekke-Wagenaar 
Henk-Jan Koetsier 
 

 

Reageren? Mail naar: info@winstuitverlies.nl  

  

mailto:info@winstuitverlies.nl


 
4 Nieuwsbrief   

Biddend opzien 

 

Het thema van deze nieuwsbrief was gekozen in aanloop naar de contactdag 
Voorjaar 2020. De contactdag, die met oog op onze gezondheid, niet door kan 
gaan. Biddend opzien, een treffende oproep nu onze wereld op z’n kop staat. 

 
Wat maakt dat deze situatie door het Corona-virus mij zo bekend, vertrouwd 

voorkomt? Ontkenning van de ernst van de ziekte, onzekerheid, verwarring, 
vlucht naar alle middelen tot bestrijding, besmetting voorkomen, (thuis)isolatie 
en liefst denken over de tijd ‘als het voorbij is’. Wie met mij getroffen en/of 
betrokken zijn bij kanker herkennen het ongetwijfeld ook. Kanker zet(te) m’n 
wereld op z’n kop. Nu het virus over de wereld raast lijkt hetzelfde voor iedereen 
te overkomen.  

 
Met dat verschil dat ‘de noodmaatregelen’ bij kanker alleen mijzelf en die bij 

mij betrokken zijn treffen. In dat geval worden door overheden ‘regelingen niet 
versoepeld’ tot verzachting van mijn verlies. Je moe(s)t het doen zonder zoveel 
aandacht van kerk en overheid. Tot het leven van die ander wordt bedreigt. Want 
dan zou men ‘huid en haar’ geven voor het redden van eigen leven of de 
economie. 

 
Hoe anders is de Zoon van God, Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven tot redding van 

zondaren. Die niet naar Hem, en de eer van Zijn Vader, zoeken. Zondaren die 
vluchten naar de bescherming met ‘vijgenbladen’. Tot God ons tevoorschijn 
roept. Vurige slangen in de vorm van een virus zendt. Beginnend bij het huis van 
God, de kerk(mens), die willens en wetens Hem onteren door het zoeken van 
eigen eer. Zij die elke zondag opnieuw horen ‘Ik ben de Heere uw God’. In Zijn 
goedheid en genade, bewogen over ons, zendt God heden ook predikers gelijk 
Mozes. Die oproepen naar Gods Stem te horen. En wie gebeten is door de vurige 
slang, o wonder, op te zien tot de verhoogde slang, de Zoon des mensen. 

 
Biddend opzien tot Jezus Christus. Verlost uit het diensthuis van de zonde. 

Levend in vrede voor het Aangezicht van God de Vader. Geleid worden door de 
Heilige Geest door de woestijn van dit leven. Dan is ziekte voor ons geen plaag, 
maar veilig achter het (offer)bloed van Christus, is het een teken van onze 
verlossing.  
 

“Wanneer deze geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk van God nabij is!” 
 
Henk-Jan Koetsier  
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10 jaar geleden – verslag 1e Contactdag 
 

Op zaterdagmorgen 27 maart 2010 is het 
eindelijk zover. Na maanden van 
voorbereiding en publiciteit wordt de eerste 
bijeenkomst gehouden. Om 9:30 uur zijn de 
eerste deelnemers al gearriveerd in 
Woerden. De rest volgt. Best een spannend 
moment. Wie zal ik ontmoeten? Wat hebben 
zij te vertellen? Hoe gaat deze dag verlopen? 
Wat is de Winst voor mij? 

 
Na het welkom en het openingswoord door initiatiefnemer Henk-Jan Koetsier 

houdt ouderling W. Visser uit Nunspeet zijn lezing over het thema 
“Winstuitverlies?!”. Allereerst de mens die leeft met en gelooft in het ‘noodlot’. 
Die denkt te moeten accepteren dat God wel regeert, maar machteloos is om het 
noodlot voor mij af te wenden. Daar tegenover plaatst de heer Visser de mens die 
door Gods genade mag geloven dat hem niets door geval, maar door Gods 
Vaderlijk hand hem toekomt. Zoals Job belijdt: De HEERE heeft gegeven, de 
HEERE heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. Rijk in God. Winst… uit 
verlies. 

 
In aansluiting op de lezing deelt Henk-Jan Koetsier, zelf hersteld kankerpatiënt, 

enkele ervaringen met ons zoals hij die heeft beleefd na de boodschap ‘U heeft 
kanker’. Het verlies van alles wanneer het op de dood aan gaat. Mijn eigen ik, 
mijn ‘eigen waarde’ in mijn eigen oog voor God. De Winst ligt in de geschonken 
gerechtigheid verworven door God in Christus Jezus. Dan is het lijden, hoewel op 
zich geen zaak van vreugde, niet te waarderen tegen de vreugde die aanstaande 
is. Na de dood is het Leven mij bereidt. Mag ik door genade het eigendom van 
Christus zijn dan wordt het leven mij Christus en het sterven gewin. Winst… uit 
verlies. 

 
In de lunchpauze die volgt is het contact makkelijk gelegd. Het lijkt dat wij 

elkaar al lang(er) kennen. Wat opvalt – en juist ook het voorrecht is van zo’n 
bijeenkomst – dat de deelnemers zich vanzelf groeperen. Een ieder zoekt zijn of 
haar gesprekspartner. De lunch is goed verzorgd door het kostersechtpaar. De 
heer Visser moet inbreken op de gesprekken om met het middagdeel, de 
vragenbeantwoording, te kunnen beginnen. 

 

Schakeltje in het RD uit 2009 



 
6 Nieuwsbrief   

Op één vraag na is niemand toegekomen om schriftelijk zijn of haar vraag in te 
dienen. De openheid en vertrouwelijke sfeer blijkt echter groot, zodat onder 
leiding van de heer Visser het spontaan een groepsgesprek wordt. Openhartig 
vertellen deelnemers elkaar hoe zij de Winstuitverlies hebben beleefd, maar ook 
eerlijk welke geestelijk nood zij (hebben) ervaren. . 

 
Vol met indrukken van wat gehoord en gezegd is gaat ieder huiswaarts. De 

Winst van deze dag? Dat weet God – de kenner van ons hart – alleen. Mijn wens? 
Verbondenheid in wat God ons gaf en nam ‘U heeft kanker’. En… dat ik in het 
geloof Job kan nazeggen: De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de 
naam van de Heere zij geloofd. 

 
Reactie op de contactdag: 

 
Zolang naar toe geleefd en dan is het zomaar ook weer achter de rug. Henk en 

ik kijken terug met heel veel waardevolle herinneringen en voelen ons gesterkt. 
Wat is het bijzonder mooi dat er zoiets nog mogelijk is, zo'n bijzonder fijne band 
en sfeer. Het voelt GOED! 

 
Het meest waardevol van deze bijeenkomst: daar kan ik echt kort in zijn: alles, 

echt waar. Juist de combinatie van het programma, de lezing, het 
ervaringsverhaal, de gelegenheid om met elkaar te klankborden en na de pauze 
de vragenbespreking. Waarbij ik het bijzonder mooi vond dat Wim als het ware 
de verantwoordelijkheid algemeen maakte en iedereen kon reageren. Hoe goed 
daarbij ook de sfeer en openheid geproefd werd. Dat maakt het voor ons tot een 
bijzonder fijne dag.  

 
Verder heb ik nog veel indrukken, maar ben ook heel verwonderd... Wat is dit 

mooi, dat dit nog kan. En dat het zaterdag allemaal zo mooi mocht verlopen. Ik 
hoop dat jullie hierop ook zo terug mogen zien, daarmee ook vooruitziend dat het 
bemoedigend is om door te gaan! 

 
Reactie van Marieke Schilder,  
oud-secretaresse bestuur.  
(Marieke is overleden op 19 april 2011)  
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Dankbaar zijn voor alles wat ik nog heb 
 
Mijn naam is Janita Verhage en ik kom uit 
Kapelle. Ik woon nog thuis en kom uit een 
gezin van 11 kinderen, waarvan er al 9 zijn 
getrouwd. Daarbij ben ik 19 keer tante. Op 
dit moment zit ik in het tweede jaar van 
mijn studie op de pabo in Gouda.  
 

Ruim 3 jaar geleden kreeg mijn zus te 
horen dat ze borstkanker had. Ik was toen 
16 jaar en had niet heel erg het idee wat de 
ziekte allemaal in hield. Wat was er dan 
precies aan de hand en wat ging er nu 
allemaal gebeuren? Het enigste wat ik van de ziekte wist, was dat het heel erg 
was, dat er chemo’s moesten komen en dat je haar dan zou kunnen uitvallen. 
Wat was het moeilijk en wat was iedereen verdrietig…!  

 
Mijn zus was getrouwd en had 3 kinderen. Het jongste meisje was toen nog 

maar een paar maanden oud. Er ging best een tijd overheen voordat ze wisten 
wat de beste oplossingen zouden zijn en welke behandelingen ze moest 
ondergaan. Uiteindelijk werd toch besloten dat mijn zus chemo’s moest 
ondergaan. Iedere 4 weken moest ze een dag naar het Alexander Monro 
Ziekenhuis, een speciaal borstkankerziekenhuis. Zelf ben ik ook een keer met haar 
mee gegaan toen ze een chemo kreeg. Ze zat in een stoel en telkens kreeg ze via 
het infuus een andere vloeistof naar binnen. Er was 1 zak het ergste, namelijk de 
zak met de rode vloeistof. Zichtbaar zagen we mijn zus dan achteruitgaan. Na zo 
een zware dag mocht ze altijd weer mee terug naar huis en gingen we moeilijke 
weken tegemoet.  

 
Mijn zus verbleef dagelijks bij ons in 

huis, net als haar 3 kinderen. Daardoor 
heb ik de ziekte van mijn zus van heel 
dichtbij meegemaakt. Alles wat er 
gebeurde rondom haar ziek zijn heb ik 
meegekregen. Toen het bericht 
binnenkwam en de dagen erna heb ik 
haast niet kunnen eten. Dit werd voor mij 
een soort sport. Het enigte waar ik toen 
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goed in was, en wat me lukte, was het lijnen. Gelukkig hebben mensen me erbij 
kunnen helpen en is het veel minder geworden. Dat mijn zus zo ziek was, deed 
me achteraf meer dan ik had gedacht. Ik voelde me zo enorm machteloos, wat 
kon ik doen? En hoe kon ik er nu echt voor haar zijn? Ik leefde m’n eigen leven en 
was machteloos. Ik ging dagelijks naar school en als ik dan thuis kwam dan waren 
daar de zorgen weer. Ik was graag bij m’n zus en wilde haar graag helpen. Omdat 
haar kinderen zoveel bij ons waren, zie ik hen echt als mijn broertjes en zusjes en 
hou ik echt ontzettend veel van ze! Als gezin hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk voor mijn zus en haar gezin te doen.  

 
Toen ze was ‘genezen’ van haar borstkanker en alle behandelingen waren 

afgelopen, dachten we werkelijk dat het weer goed zou gaan. Helaas kregen we 
na een paar maanden te horen dat de kanker in haar longen terug was gekomen. 
We kregen toen te horen dat het uitgezaaid was en dat er geen behandelingen 
meer waren… Het enigste wat ik toen nog kon doen was bidden en haar proberen 
te helpen met wat ik kon doen. Wat een enorme klap! Ik zag mijn zus erg hard 
achteruitgaan… 

 
November 2018 is mijn zus, voor mij heel onverwachts, overleden. Het was die 

week dankdag geweest en ik moest weer 2 dagen naar Gouda voor mijn studie. Ik 
was er erg van overtuigd dat ik haar die vrijdagmiddag weer zou zien, maar toen 
ik uit de trein kwam kreeg ik de boodschap te horen dat ze was overleden… Wat 
er toen door me heenging is niet te omschrijven. Ik heb gegild en heel mijn 
lichaam ging trillen. Wat waren dat moeilijke dagen..! Toen mijn zus was 
overleden besefte ik pas dat ik zo dankbaar moet zijn voor alles wat ik nog heb en 
dat ik mijn andere broers en zussen en mijn ouders nog heb.  

 
De periode tijdens en na de begrafenis was erg moeilijk voor me. Ik moest mijn 

studie weer op orde krijgen en moest nog een hoop inhalen. Gelukkig hebben 
mijn vrienden me enorm hard geholpen met opdrachten etc. Ik was ervan 
overtuigd dat ik het verlies wel zou kunnen verwerken en dat het wat tijd nodig 
had. Toen het een jaar later was, schaamde ik me soms erg dat ik er nog zoveel 
mee zat. Mensen hebben me toen duidelijk gemaakt dat het proces zo lang duurt 
en dat ik niet moest denken dat ik het al binnen een jaar verwerkt kon hebben. 
Vaak werd er ook tegen me gezegd dat er nog zoveel andere mensen dit hadden 
meegemaakt. Maar waar waren die dan? En hoe moest ik die zoeken? Mensen 
lopen hier toch niet mee te koop? Gelukkig zag mijn moeder een advertentie over 
Winst uit Verlies. Een weekend met jongeren die allemaal ervaring hebben met 
kanker en/of verlies hebben meegemaakt. Toen ik die advertentie zag heb ik niet 
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getwijfeld. Het was mijn kans om jongeren te ontmoeten die hetzelfde hadden 
meegemaakt. Ik gaf mezelf op en was heel benieuwd. 

 
Toen ik eenmaal naar het jongeren weekend in Hoevelaken toe moest was ik 

best zenuwachtig. Waar kwam ik terecht, wie waren er allemaal en hoe zou het 
gaan? Ik moest daar ook een nachtje slapen, hoe zou dat gaan?  

 
Toen ik binnenkwam waren de andere 

meiden al bijna allemaal gearriveerd. De 
sfeer was goed en ik had het idee dat de 
anderen elkaar allemaal al kenden. Toen 

ik erna vroeg, bleek dat niemand elkaar eerder had ontmoet. De sfeer zat er goed 
in en al snel voelde ik me helemaal thuis! Het was erg gezellig! Ondanks dat we 
allemaal wisten waarvoor we hier kwamen, hadden we ook veel lol! De 
gesprekken die ik daar heb gehad zal ik niet meer snel vergeten. Het zien dat 
anderen ook verdriet hebben en ermee worstelen, schuldgevoelens hebben, 
denken dat ze verkeerde gedachten hebben, en nog zoveel meer, gaf mij heel erg 
de geruststelling dat ik niet alleen was, maar dat ik er ook zeker niet alleen voor 
stond.  

 
Ik vond het ook erg fijn om mijn verhaal te kunnen delen met mensen die er 

nog helemaal niets van afwisten en waarbij ik echt alles kon vertellen. Het was zo 
fijn dat ik maar een paar woorden hoefde te zeggen en de ander me al zo goed 
begreep. Niets is raar wat je zegt en je mag en kan ook gewoon alles vertellen. 
Aan het einde van het weekend hebben we een doosje geknutseld en allemaal 
briefjes voor elkaar geschreven. Andere lotgenoten die je nog geen 24 uur kende 
en al zo vertrouwd voelden, dat deed veel met me.  

 
Toen ik terugkwam van het weekend vond ik 

het super mooi om de briefjes te lezen en ik 
voelde me dan ook echt gesteund. Ik had heel 
erg het gevoel dat ik het allemaal niet meer 
alleen hoefde te doen. Dat anderen van mijn 
leeftijd er ook zo mee zaten en ook zo verdrietig 
waren.  

 
Iedereen die met verlies te maken heeft en 

erover kan of wil praten, daar wil ik heel graag 
tegen zeggen: Ga naar het jongeren weekend! 
Wees niet bang! Het is even eng en spannend, 
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maar je hebt er zoveel aan! Ik had zelfs dat ik even niet naar huis wilde gaan 
omdat ik me zo goed voelde met de jongeren om me heen. Het is heel waardevol 
en heel bijzonder om mee te maken!  

 
Lees je dit en heb je ook verlies meegemaakt? Ik wens je heel veel sterkte toe in 

alles! Het is moeilijk, ook als mensen denken dat je het allemaal wel verwerkt 
hebt of dat je er niet meer zo mee bezig bent. Maar mensen die het hebben 
meegemaakt weten beter!  
 
Janita Verhage, Kapelle 

 

  

Deelnemers Jongerenweekend 2020 
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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 het bedrag in het laatste kwartaal van het 

lopend jaar 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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Ben(t) u of jij getroffen door of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft 

iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid 

verloren door kanker? Dan is de contactdag van Winstuitverlies  

speciaal voor u, uw gezin & voor jou! 
 

 
 

Contactdag Najaar 2020 – Welkom! 
 

     ‘Biddend verwachten… 
               …Verwachtend bidden’ 

 

Thema contactdag naar aanleiding van Psalm 130 
 

Spreker? 

Ds. A.J. de Waard, lid van comité van aanbeveling en pastoraal contactpersoon 

bij de stichting, die ons vanuit Gods Woord en zijn persoonlijke ervaring met 

kanker wil doorgeven wat de steun en de Troost(er) is die God wil schenken. 
 

Wanneer? 

D.V. zaterdag 7 november 2020 om 10:15 uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst. 
 

Waar? 

Bethlehemkerk, Oudelandseweg 50, 3443AC in Woerden. 
 

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

 
 

De geplande Contactdag Voorjaar 2020 in April en de Contactrondvaart in Juni 

a.s. zijn door de noodmaatregelen vanwege Corona-virus komen te vervallen.  

Zo de Heere wil en wij leven hopen wij u en jou in het najaar te ontmoeten.  

http://www.winstuitverlies.nl/activiteiten
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Bij de Heere kun je terecht, ook in de nacht 
 
 
Dorinda Bal-Bosschaart, schoolmaatschappelijk 
werkster op het Wartburg college, hebben wij 
gevraagd of zij iets wil delen over haar betrokkenheid 
bij de steungroep ’Gedeeld Verdriet’. 
 
Hoe ben jij betrokken geraakt bij de steungroep rouw 
voor jongeren? 
“Bewust hebben wij gekozen voor de benaming 
‘steungroep’ en niet voor een ‘rouwverwerkingsgroep’. Ik ben ervan overtuigd 
dat je het gemis van een ouder, broer of zus nooit echt verwerkt. Je leert om het 
meer een plaats te kunnen geven in je leven. Het gemis blijft altijd. Soms kan het 
heel plotseling weer boven komen. Of dat je bij bepaalde gebeurtenissen van 
bijvoorbeeld diplomering, het krijgen van verkering, huwelijk enz.  de 
overledenen juist extra mist.” 
 
“Op de Revius waren er in een korte periode meerdere leerlingen waarvan een 
ouder overleed. De vertrouwenspersoon van school heeft toen met al deze 
leerlingen een groep gevormd. Regelmatig zijn ze bij elkaar gekomen om met 
elkaar te spreken over het verlies van hun geliefde ouder, broer en of zus. Ook 
deden ze regelmatig bepaalde opdrachten. Ter afsluiting hebben de jongeren  en 
de vertrouwenspersoon met elkaar het boek ‘De winterbloem’ gemaakt. Bij de 
presentatie van dit boekje ben ik aanwezig geweest en dat heeft mij geraakt.” 
 
Door een verandering binnen de school kreeg Dorinda de mogelijkheid een 
steungroep op te starten. “De vertrouwenspersoon kreeg een andere functie. Het 
team Begeleiding en Ondersteuning (B&O), bestaande uit psychologen en 
schoolmaatschappelijk werkers die allen op een locatie van de Wartburg werken, 
vonden we het belangrijk dat er een nieuwe groep opgestart kon worden en dan 
voor de hele Wartburg. Hier kregen we toestemming voor. Mijn collega Gerdien 
en ik hebben toen een training gevolgd zodat we bevoegd zijn om deze 
steungroep Gedeeld Verdriet te begeleiden.” 
 
Hoe ben jijzelf in jouw persoonlijk leven betrokken bij kanker? 
“Van nabij weet ik wat kanker met je doet en wat de gevolgen zijn. De moeder 
van mijn man is op 35-jarige leeftijd overleden, zij is ongeveer twee jaar ziek 
geweest. Mijn man was toen vijf jaar oud. Mijn schoonvader bleef toen achter 
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met zeven kinderen in de leeftijd van 2 - 13 jaar. Eén meisje en zes jongens. Ik 
heb haar nooit gekend, maar het heeft veel impact gehad op het hele gezin. Ruim 
vijftien jaar geleden is mijn schoonvader aan kanker overleden. In oktober van 
2004 werd hij ziek en in februari van 2005 overleed hij op 67-jarige leeftijd. Dan 
ervaar je met elkaar de lege plaats die er is gekomen, ook nu nog wordt hij nog 
regelmatig gemist.” 
 
Hoe ervaren jongeren zelf om aan Gedeeld Verdriet deel te nemen?  
“Alle jongeren die mee doen geven aan dat ze het fijn vinden. Er is vanaf het 
eerste moment herkenning met de andere jongeren die aan de groep deelnemen. 
Lotgenotencontact bindt samen. Enerzijds vinden ze het heftig om hun verhaal te 
vertellen en de verhalen van de andere groepsgenoten te horen. Toch is dat juist 
ook wat hen zo samenbindt.” 
      
In de steungroep wordt gedeeld wie je bent verloren en hoe dit is gegaan. De 
jongeren nemen een foto mee van hun geliefde die ze verloren zijn. Daarna staan 
zij samen stil bij de verschillende rouwtaken die er zijn. Het is een gedeelte 
theorie, maar meer nog wordt gewerkt aan opdrachten. Dorinda noemt als 
voorbeeld het masker. “De jongeren krijgen de opdracht om een masker te 
maken. Dit masker heeft twee kanten. Het ene is wat je laat zien aan de 
buitenkant (bijv. vrolijkheid) en de andere kant wat er van binnen bij je leeft (bijv. 
verdriet, boosheid). Hierover gaan we dan met elkaar in gesprek.” 
 
Hoe heeft het geloof, het gebed een plaats in de gesprekken? 
“Wij ervaren het als een meerwaarde dat de jongeren weten waar ze met hun 
vragen en verdriet naar toe kunnen. We merken ook dat er jongeren zijn die 
’boos zijn’ op God. Dat er ’waaromvragen’ zijn. Dit bespreken we met elkaar. 
Daarin is het ook mooi dat de jongeren elkaar bemoedigen en eerlijk de 
worstelingen die ze ervaren delen. Het is teer, maar ook heel waardevol om 
hierover met de jongeren te spreken. Aan het einde van iedere bijeenkomst 
sluiten we af met het lezen van een Bijbelgedeelte en gebed.”    
 
Wat nemen de jongeren mee naar en uit Gedeeld Verdriet? 
“Onze ervaring is dat de jongeren ’alles’ meenemen naar de groep. Het kan zijn 
dat er thuis iets speelt wat hen bezighoudt, het kan ook zijn dat ze net een 
vervelende of juist een positieve ervaring hebben gehad met een medeleerling of 
docent. Hier geven we eerst ruimte aan. Zodra we starten maken we een 
appgroep aan. Dit is fijn om een bijeenkomst te plannen of juist te verzetten. We 
vinden het namelijk erg belangrijk dat alle jongeren bij alle bijeenkomsten 
aanwezig zijn.” 
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Hoe kijken de jongeren zelf terug op hun deelname? 
“De jongeren ervaren het als positief dat ze deelgenomen hebben aan de 
steungroep. Van tevoren vinden ze het vaak lastig omdat ze bang zijn om zich 
kwetsbaar op te stellen. Ze willen niet dat ze gaan huilen bijvoorbeeld. In de 
evaluatie krijgen we vaak terug dat ze het als waardevol hebben ervaren en dat 
ze nu beter weten wat ze moeten doen als ze heel verdrietig zijn.”   
 
Wat merkt het ‘thuisfront’ (op) van hun deelname? 
“Nadat de jongeren één keer bij elkaar zijn geweest hebben mijn collega Gerdien 
en ik een bijeenkomst met de ouders. Ouder(s) maken kennis met elkaar en wij 
vertellen wat we de komende periode met hun kind(eren) gaan doen. De laatste 
bijeenkomst evalueren we met de jongeren en eten we als afsluiting met elkaar. 
De ouders worden uitgenodigd voor de koffie en dan vertellen de jongeren aan 
hun ouder(s) wat ze de afgelopen periode met elkaar gedaan hebben.“ 
 
Hoe heeft hun deelname – na jaren – de verwerking geholpen, beïnvloed? 
“Inmiddels zijn we één keer, met de eerste groep, bij elkaar geweest. Toen bleek 
dat alle jongeren positief terugkeken naar hun deelname aan de steungroep.” 
 
Wat zou jij jongeren die hierover (in de nieuwsbrief) lezen en zelf rouwen willen 
meegeven? 
“Het is belangrijk dat je niet alleen met je verdriet rond blijft lopen. Zoek anderen 
waarmee je jouw verdriet kan delen. Dit is heel waardevol. Bovenal: lees in je 
Bijbel en verwacht je hulp van de Heere, Hij is de ware Trooster. Bij Hem kan je 
altijd terecht, zelfs ’s nachts.” 
 
Wij waarderen het dat Dorinda haar ervaringen met Gedeeld Verdriet met ons en 
de lezers heeft willen delen. 

 

  



 
 

 
 Voorjaar 2020 17 

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 bestelling plaatst op 
www.winstuitverlies.nl of telefonisch 0341-250434 

 
 
 
 

Bij deze stichting kunt u gratis een regenboogpakket 
aanvragen. Een regenboogpakket is bedoeld om te geven 
aan jonge gezinnen wanneer ze het moeilijk hebben door 
een levensbedreigende ziekte of overlijden van een ouder. 
Lees meer in het artikel in de Nieuwsbrief Voorjaar 2018. 
 
Kent u een gezin die het moeilijk heeft -door ziekte of 
overlijden van een ouder- en wilt een u regenboogpakket 
aanbieden? 
 
Vraag hem dan aan!  www.stichtingcolours.nl of contact@stichtingcolours.nl 

http://www.winstuitverlies.nl/
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Zwaar en onzeker, toch dankdag 
 
Toen Sjanet van Garderen, nu bijna 11 jaar geleden, 
met Jan trouwde kregen ze Galaten 6 vers 2 mee als 
trouwtekst: Draagt elkanders lasten, en vervult alzo 
de wet van Christus. Ze hadden toen niet kunnen 
denken dat deze tekst zo praktisch ingevuld zou 
worden. Toch beseft Sjanet dat de Heere de heel 
ons leven al van eeuwigheid bepaald heeft. Dit 
besef in gebed te brengen is haar enige houvast en 
ze mag dan wel eens ervaren dat de Heere troost 
geeft.   

 
In het huwelijk begonnen de zorgen 
 
In haar huis in Renswoude vertelt Sjanet haar verhaal. “Ik ben 36 jaar, ruim 10,5 
jaar getrouwd met Jan en wij hebben een pleegdochter Lianne van 13 jaar. Voor 
ons trouwen had ik geen gezondheidsklachten. Sinds ons huwelijk kreeg ik van 
lieverlee steeds meer klachten. Het begon met vermoeidheidsklachten en 
eindigde met dikke benen. De huisarts stuurde mij naar huis met: ‘Het zullen wel 
spataders zijn.’ Echter lag ik binnen 3 weken in het ziekenhuis voor een 
bloedtransfusie. Op aandringen van Jan werd het HB in mijn bloed bepaald wat 
slecht 3,5 bleek.”  
 
De artsen in het ziekenhuis kwamen er niet achter wat Sjanet nou precies had. 
Het leek een voorstadium van leukemie. Zo dacht men aan Myelodysplastisch 
syndroom (MDS), waarbij bloedcellen niet goed worden aangemaakt wat kan 
leiden tot leukemie. Een beeld dat niet helemaal past, want MDS is vooral een 
ouderdom leukemie of voor hele jonge kinderen. En Sjanet was 26 jaar. De arts in 
Amersfoort heeft de specialisten vanuit het UMC-Utrecht mee laten kijken naar 
de puncties en biopten die er genomen zijn. Die dachten even aan Fanconi 
Anemie (FA), maar gingen daar niet vanuit. 
 
Daar bij Sjanet vermoed werd dat zij een voorstadium had van leukemie, stond er 
al een hele zware chemo gepland van 7 dagen 24 uur per dag. Voordat gestart 
werd met de chemokuur  wilden de artsen toch voor de zekerheid prikken op FA, 
al schatten zij de kans dat Sjanet het had op 1%. Toch bleek Sjanet FA te hebben. 
De beide ouders van Sjanet bleken drager te zijn waardoor zij de aandoening 
kreeg. Bij FA is er een aangeboren afwijking in al de cellen. Daardoor ben je extra 
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vatbaar voor verschillende soorten kanker. “Wanneer ik die zware chemokuur 
gehad zou hebben, dan had dat mijn dood betekend” vertelt Sjanet. “Wij hadden 
toen het gevoel van ‘help! als dit niet kan, wat dan?’ De behandeling die ik toen 
kreeg was een beenmergtransplantatie. Extra lastig voor een FA patiënt” vervolgd 
Sjanet “omdat je geen zware chemokuur kan krijgen.” Een methode uit Amerika 
bood uitkomst waarbij de transplantatie in een andere volgorde wordt gedaan. 
Sjanet was de eerste persoon  waarbij op de deze wijze de transplantatie werd 
uitgevoerd. De broer van Sjanet kan haar donor zijn.  
 
Sjanet maakt samen met haar man en familie een hele zware tijd door. Op het 
moment van de transplantatie krijgt Sjanet haar vader te horen dat hij acute 
leukemie heeft. Hij wordt direct behandeld met een zware chemokuur. Door een 
E-coli bacterie tijdens de transplantatie beland Sjanet op de Intensive Care. 
Terwijl  zij daar verpleegd werd is haar vader overleden. 
 
Opnieuw getroffen 
 
“Van 2012 tot 2019 is na de transplantatie heel goed gegaan,” gaat Sjanet verder. 
“Al heb ik in 2015 twee nieuwe heupen gekregen. Dat was nodig vanwege slijtage 
door prednison (prednison-heupen). Door verhoogde kans op andere vormen van 
kanker na FA ben ik onder controle bij de hematoloog, de gynaecoloog en de kno-
arts. Tijdens een controle ontdekte de gynaecoloog een plekje op m’n schaamlip. 
Uit een biopt bleek dat een chronische ontsteking was in combinatie met VIN,wat 
een voorstadium kan zijn van kanker. Operatief zou het worden verwijderd. De 
hematoloog wilde voor de operatie eerst de bloedwaarden gecontroleerd 
hebben. Bij de hematoloog gaf ik aan dat ik ’s nachts vaak naar de wc moest. Uit 
de urine test die volgde bleek dat ik een fikse blaasontsteking had. Toen begon 
voor mij en mijn man Jan opnieuw een zorgvolle periode.”  
 
Sjanet kreeg veel problemen met het plassen. “Ik zei tegen Jan ‘het lijkt wel of ik 
niet kan plassen, er zit iets voor.’ Hetzelfde idee had ik toen ik in het ziekenhuis 
lag en een verstopte katheter had. Toch bleek uit een urine test bij de huisarts 
geen blaasontsteking. Ook kon de huisarts bij onderzoek geen afwijkingen 
constateren. Advies was om het een weekje aan te kijken en dan weer terug te 
komen. Ook toen het niet over ging stuurde de huisarts mij niet door naar een 
uroloog. Het zat mij niet lekker en ik begon mij meer zorgen te maken. Toen heb 
ik zelf contact opgenomen met mijn hematoloog, alleen was die er op dat 
moment niet. 
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De huisarts nam het plasprobleem helemaal niet serieus. Pas wanneer Sjanet bij 
haar hematoloog in het UMC terecht kan wordt er direct actie ondernomen. De 
hematoloog erkent haar zorgen en maakt direct een afspraak voor een echo van 
de boven- en onderbuik. Diezelfde dag vind het onderzoek al plaats. De radioloog 
zei gelijk dat hij helemaal onderaan iets zag zitten, maar niet wist wat het was. De 
week daarna moest Sjanet bij de uroloog komen. Zij gaf aan dat ze graag de blaas 
van binnen wilde bekijken. Gezien Sjanet medische achtergrond wilde zij 
zorgvuldig zijn. “Ik hoor dat ongeveer bij iedere arts, dus ik had niet direct het 
gevoel dat het mis was. Het schoot wel even door me heen, maar ik dacht ook 
‘dat hoeft toch niet altijd zo te zijn”.  
 
“De uroloog in opleiding had een collega gevraagd om mee te kijken en wilde 
gelijk het onderzoek uitvoeren. Eerst had ik zoiets van ‘lieve help’. Maar later 
dacht ik: ‘Sjanet, je wilt van je plas problemen af, je bent nu op de juiste plek’. De 
scoop kon niet mijn urinebuis in, omdat die te nauw was. De uroloog gaf gelijk 
aan nog nooit gezien te hebben wat zij zagen rondom de plasbuis. De blaas had 
geen afwijkingen. Toen wist ik het ‘dit is fout, dit is echt fout’. Al wist ik nog niet 
hoe fout het was. Het bleek geen  blaaskanker, maar wat het wel was wisten ze 
nog niet. Het moest eerst hoe dan ook operatief weggehaald worden”.  
 
Daar Sjanet de week erna geopereerd zou worden om het plekje op de schaamlip 
weg te halen besloten de artsen om gelijk wat hapjes weefsel rond de urinebuis 
weg te halen. Ook moest er een MRI scan gemaakt worden. Toen Sjanet wakker 
werd uit de narcose bleek de operatie niet doorgegaan was. Rond de urinebuis 
hadden de artsen een ‘klei achtige’ substantie gezien die de plasbuis dichtdrukte. 
Dat zorgde er dus voor dat Sjanet niet goed kon plassen. 
 
Aan het eind van de dag kreeg Sjanet gelijk de uitslag van de MRI. Niet duidelijk 
bleek daaruit of het kwaad of goedaardig weefsel was. Wel was er iets in de lies 
gezien. Ook daar moest een biopt uit genomen worden. “Ik had helemaal geen 
gevoel, het was helemaal weg. Wel had ik  hoop dat het nog mee zou vallen daar 
zij ze nog niet wisten of het goed- of kwaadaardig was,” vertelt Sjanet.  
 
Uit de PET-scan die volgde bleek dat het kwaadaardig was. Sjanet dacht  aan het 
traject wat komen ging. Ze kende dat nog zo goed van de vorige keer. “Okay, wat 
gaan we nu in? Dat was echt het eerste was ik dacht. Je weet teveel, niet alleen 
voor jezelf maar ook voor je omgeving. Het plan was chemo, gevolgd door 
bestraling en dan een operatie. Chemo? Daar schrok ik van. Dus heb ik mijn 
hematoloog gemaild en de situatie uitgelegd. Hij heeft er voor gezorgd dat dit 
niet doorging. Het behandelplan werd gewijzigd. In plaats van de chemo zou ik nu 
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immunotherapie krijgen. Met als doel dat de immunotherapie zowel de plek in de 
lies als de kanker rond de plasbuis aanpakt. De urinebuis zou dan hopelijk 
behouden kunnen worden. Hoe lang ik deze therapie krijg is nog niet bekend. Dat 
ligt eraan hoe mijn lichaam het verdraagt. De artsen gaan voor genezing.” Daar 
het plassen nog zorgt voor de nodige problemen moet Sjanet zichzelf 
katheteriseren.  
 
Toch dankdag 
 
Sjanet vindt het heel zwaar en moeilijk om te merken wat deze tweede keer 
kanker met haar en haar omgeving doet. “Jan is heel positief en probeert te 
motiveren ‘kom op Sjaan!’. Wij zijn nu bijna 11 jaar getrouwd en het draait al die 
jaren altijd om de zorg rond mij. Als Sjanet het maar aan kan, Sjanet voelt zich 
goed dan kunnen we dit of dat, Sjanet voelt zich niet goed, het kan helaas niet. 
Dat vind ik heel moeilijk. Onze trouwtekst was Galaten 6 vers 2. We hadden niet 
kunnen denken dat het zo’n praktische invulling zou krijgen. Toch zegt Jan tegen 
mij: we mogen echt geloven dat de Heere ons bij elkaar heeft gebracht. De Heere 
heeft ons deze trouwtekst meegeven, wie ben ik dan om te zeggen dat Hij het 
niet goed heeft gedaan? Toch zou ik graag meer voor hem willen doen.”  

 
Hun gezinsleven en ook de zorg voor hun pleegdochter gaat op een redelijk 
normale manier door. “In mijn gedachten is de ziekte er natuurlijk wel steeds. Ik 
geniet intenser van dingen die niet met geld te koop zijn. Zoals een familie 
bezoekje of genoeg energie hebben om kleine huishoudelijke klusjes te doen. Als 
ik dan ’s avond mijn knieën buig mag ik toch dankdag houden. Het is het écht 
zwaar en heel onzeker, maar als dit in het licht van de eeuwigheid tot onze 
bekering mag leiden dan is het goed. Nu de ziekte voor de tweede keer door je lijf 
gaat wordt er wel op je hart gedrukt wat voor een ernstige roepstem het is. Je 
weet dat er voor iedereen een sterfdag komt. Of ik dan 37 ben of 73 dat maakt in 
principe niet uit.” 
 
“Mijn oma zei dat het een voorrecht is wanneer je een ziekbed krijgt. Toen snapte 
ik dat niet, maar nu weet ik dat ze gelijk heeft. De Heere spreekt zo duidelijk. Het 
is mijn troost en kracht dat de Heere dit van eeuwigheid voor mij bepaald heeft. 
Alles in gebed te brengen is mijn enige houvast. Dat de Heere mij Zijn troost wil 
geven. Ook in de kleine dingen merk ik dat de Heere helpt. Zoals pas toen het 
heel moeilijk ging met katheteriseren. Ik bad of de Heere mijn handen wilde 
sturen en toen lukte het goed. Het is bijzonder om te merken dat de Heere het 
wil geven als je het van Hem verwacht.  
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Ik las het boek ‘Intocht’ van ds. Moerkerken. Daar las ik iets wat mij trof.  Ik las ik 
over de Israëlieten die bij de doortocht door de woestijn in Elim waren geweest. 
Daar wilden ze wel blijven, het was daar fijn. Maar ze moesten verder. Ds. 
Moerkerken beschreef dat het in ons leven ook zo kan zijn. We ervaren rust. Dat 
vinden we fijn en dan gaat de Heere je juist wat geven. Dat sloeg zo in! Zo was 
het bij mij gegaan. Het ging weer heel goed na mijn eerste ziekte, waarin we niet 
meer door het ziekenhuis werden geleefd. De uitslagen waren goed en ik kon 
weer lesgeven. Heerlijk! Het afhankelijk zijn van de Heere werd minder en toen 
gaf de Heere deze ziekte. Dan besef je wel dat de Heere daardoor spreekt. De 
vervolg vraag is wat je er mee doet. Het is ook mijn gebed dat de Heere het aan 
mijn hart wil zegenen. Het geeft mij rust te weten dat de Heere dit geeft. En dat 
heb ik echt niet altijd. Soms denk ik echt wel ‘wat moeten we allemaal nog 
krijgen?’  
 
Gelijk moet mijn hand op de mond, het is door onze eigen schuld. Stel dat ik 
binnenkort de uitslag krijg dat het gegroeid is? Dan wil dat nog wel zeggen dat ik 
verlening krijg van genadetijd. Anderen sterven plotseling, ik krijg nog extra tijd. 
En wat doen we ermee? Kopen we die tijd uit? Natuurlijk denk ik ook wel eens 
‘waarom?’ Toch hoop ik dat het mij dichter bij de Heere mag brengen. Ik hoop 
dat ik, wanneer ik beter mag worden, dat afhankelijke mag houden. Het moet tot 
Gods eer zijn. Ook als ik niet beter wordt, het is altijd tot Gods eer.” 
 
Oog voor personen naast de zieke 
 
Sjanet wil het gesprek graag afsluiten met de oproep om de personen náást de 
zieke niet te vergeten. Veelal krijgt de zieke alle aandacht. Kaarten zijn aan die 
persoon gericht. 
Maar voor de 
personen naast de 
zieke is het ook heel 
zwaar. Betrek de 
mensen uit het gezin 
of de familie erbij als 
je een kaart schrijft 
of een cadeautje 
geeft. Dat wordt 
door hen erg 
gewaardeerd. 
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