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2 Nieuwsbrief   

  Stichting Winstuitverlies bestaat 1 jaar! 
  

Winstuitverlies richt zich op degene met of hersteld van kanker en hun echtge-  

no(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere die steun en troost zoeken in 

Gods Woord.  

  

Winstuitverlies wil met dit initiatief een aanvulling zijn op de reguliere 

kankerverenigingen die veel nuttige informatie over kanker geven en 

lotgenotencontact bieden, maar ‘religieus neutraal’ willen blijven.  

  

Winstuitverlies wil ook hen die ongetroost verder leven na de  

boodschap ‘U heeft kanker’ wijzen op de Ware Troost(er) in leven en sterven. 

  

De stichting is opgericht op 3 september 2010 en draagt de naam  

Stichting Winstuitverlies. De grondslag van de vereniging is Gods Woord en de 

Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland, naar 

de Dordtse Synode van 1618 en 1619. 

  

Stichting Winstuitverlies streeft onder  

 meer naar: 

  - Het bevorderen van (individueel)  

 contacten tussen lot- of 

 geloofsgenoten. 

  - Het houden van bijeenkomsten 

  - Het steun verlenen aan de  

 doelgroep 

  - Het verzamelen, documenteren en 

 verstrekken van informatie 

  - Het belichten van ethische aspect 
 en op behandelmethoden. 
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Oproep redactieleden: 

Wie komt de redactie versterken? Vind jij of u het leuk om interviews te houden 
of de antwoorden op vragen te verwerken tot een artikel? Ben je of u handig, 
creatief in het opmaken van artikelen? Of… 

Stuur een mail met jouw of uw gegevens en waarmee jij / u ons helpen kunt: 
nieuwsbrief@winstuitverlies.nl  

mailto:nieuwsbrief@winstuitverlies.nl
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Column van de redactie 
  

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van Stichting Winstuitverlies. Wat met een idee en 

de organisatie van een contactdag is begonnen is uitgegroeid tot een stichting 

met een eigen nieuwsbrief.  Het initiatief en doel van de stichting, tot steun en 

troost zijn van elkaar met als richtsnoer Gods Woord, blijkt in de behoefte te 

voorzien. Het delen van verdriet en vreugde in het besef dat het de HEERE is die 

ons leven leidt. 

  

Sinds die eerste contactdag is er al heel wat gepasseerd. Meerderen die op de 

eerste contactdag in maart 2010 er waren, waaronder ons bestuurslid Marieke, 

zijn overleden. Wat wordt juist bij Winstuitverlies ervaren de verbondenheid in 

het leven in de schaduw van de dood. Een realiteit, tijdens of na de 

behandelingen, die zo moeilijk met anderen zonder deze ervaring te delen is. 

 

Eén van de aanbevelingen van het onderzoek, uitgevoerd door studenten van de 

Christelijke Hogeschool Ede, was zorgen voor een nieuwsbrief. Gevuld met 

artikelen van en voor degene die zelf weten wat het is om door of met deze 

ernstige ziekte geconfronteerd te worden. 

 

Hoe is het om op 12-jarige leeftijd behandeld te worden voor de ziekte van 

Hodgkin? Rianne verteld hoe zij daar nu op terug kijkt. De weg van acceptatie van 

het verlies kan zwaar en moeilijk zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

degenen die je in liefde omringen. Mevrouw Voorst-Verhage maakt ons 

deelgenoot van de verandering in haar leven toen zij haar man verloor. Het zijn 

wegen zo herkenbaar voor degene die uit eigen ervaring weten wat het is.  

  

Met deze en de andere artikelen wenst de redactie dat de Heere aan Zijn eer 

komt. Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood 

gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den Heer', zijn God. Dan geeft de Heere ‘Winst uit verlies'. 

 

De redactie 
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Terugblik Contactdag 
 

Enkele keren per jaar organiseert Stichting Winstuitverlies een contactdag. Op 

deze dagen komen lotgenoten samen om hun ervaringen uit te wisselen. 

Mevrouw Verburg is een trouw bezoekster van de contactdagen.   

  

Wat is voor u de belangrijkste reden om de contactdagen te bezoeken?  

Herkenning te krijgen. Ik kreeg twee jaar geleden de diagnose borstkanker en 

sindsdien ben ik in de medische molen terechtgekomen. Sinds vorig jaar krijg ik 

geen behandelingen meer. Mensen om mij heen zien vaak niet dat wanneer het 

lichamelijk weer goed is, het geestelijk niet meteen weer op het oude niveau is.  

  

Buitenstaanders begrijpen me veel minder. Op de contactdagen ontmoet ik 

mensen die wel weten wat het betekent om ziek te zijn. Zij snappen dat ook het 

woord genezing maar betrekkelijk is. Mijn zekere leven is weg, er is als het ware 

aan de levensboom geschud. Mijn ziekte blijft altijd bij mij, ik ben niet meer de 

persoon die ik vroeger was. Op de contactdagen zijn mensen die hetzelfde 

meegemaakt hebben, die weten wat ik bedoel. Die herkenning is erg fijn.  

  

Wat voor meerwaarde hebben de contactdagen?  

De contactdagen ervaar ik persoonlijk als zeer prettig.  

Het is een zegen om te weten dat er altijd Iemand is  

Die mij wel begrijpt. Ik heb veel steun aan Bijbelteksten  

en aan de contactdagen. Daar kan ik niet alleen mijn  

gevoelens delen, maar ook praten over het geloof.  

  

Waarom raadt u de contactdagen aan?  

Het fijne van deze dagen is dat iedereen welkom  

is. Niet alleen mensen die kanker gehad hebben,  

maar ook familieleden en kennissen. Het is een  

mooie gelegenheid om meer inlevingsvermogen  

te krijgen in anderen, maar ook om ervaringen  

te delen 
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Tien vragen aan mevrouw Haeser 
 
Wie bent u, wat is uw beroep? 

‘Ik ben Truus Haeser, een verpleegkundige en sinds tien jaar gestopt met betaald 

werken. Ik heb veertig jaar gewerkt in het voormalige Streekziekenhuis, waarvan 

de laatste twintig jaar bij oncologische patiënten. Nu leid ik samen met andere 

verpleegkundigen vrijwilligers op tot oncologievrijwilliger in hospice de Olijftak te 

Ede.’  

 

Hoe ervaart u het werk met oncologische patiënten? 

‘Het werken met oncologische patiënten vraagt van een verpleegkundige 

inlevingsvermogen. Bij de communicatie tussen oncologische patiënten en hun 

hulpverleners  is het erg belangrijk dat je weet wat er leeft bij de patiënt. 

Verschillende mensen vechten door en willen alles aan beschikbaar zijnde 

therapieën toepassen. Anderen leggen zich (bewust) neer bij het ongeneeslijke 

van de ziekte, zij weten dat het sterven hen is aangezegd en investeren meer in 

omgang met de omgeving.’ 

  

U komt ingrijpende dingen tegen, houdt het werk u ook thuis bezig? 

‘Over mijn contact met kankerpatiënten denk ik thuis soms wel na, echter het 

houdt mij echter niet steeds bezig . Wanneer je het niet echt kan scheiden, houd 

je dit werk niet vol. Je kunt het wel leren. Praat erover met je collega’s. Wanneer 

dit niet lukt is het goed een andere tak van de verpleging te zoeken.’ 

  

Wat vindt u het mooie aan uw beroep? 

‘Het mooie van mijn werk met oncologische patiënten vond en vind ik om steeds 

weer een stukje mee te mogen lopen op het eenmanspad, dat een ieder moet 

belopen.’ 

  

Hoe gaat u met de lastige kanten van u beroep om? 

‘Wanneer ik iets als lastig ervaar probeer ik bij mijzelf eerst het waarom na te 

gaan. En dan probeer ik te luisteren naar hetgeen een patiënt hier echt mee wil 

kenbaar maken. Dit kan ik niet alleen, hierbij is Gods onderwijs nodig. Hij weet 

wat wij in deze situatie nodig hebben.’ 
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Is er in uw werk ook weleens tijd voor een goed gesprek met een patiënt? 
‘Vooral jaren geleden heb ik verschillende keren een goed gesprek gehad met een 
patiënt. De mensen kwamen steeds weer en bleven toen in het ziekenhuis, ook 
om te sterven. Ik heb van deze gesprekken veel geleerd, de Heere was dan in het 
midden. De tijd en de drukte hadden (en hebben) hier geen invloed op. En 
wanneer dit even niet uit kwam ging ik na mijn diensttijd even terug. Dat was 
‘gewoon’. Nu gaan mensen naar huis of naar een hospice. In het hospice ervaarde 
ik opnieuw. De Heere leeft nog!’ 
  
Valt u in de gesprekken iets bijzonders op?  
‘Het bijzondere is de worstelingen te merken, om met Gods Hulp los te raken van 
het gezin, de omgeving om dan te mogen horen hoe er een verlangen geboren 
wordt om naar de Heere te mogen gaan.’ 
  
Heeft u weleens een bijzonder moment meegemaakt?  
‘Een mevrouw die heel versuft in zichzelf gekeerd, leek te slapen. Ik was er 
getuige van dat zij zich plotseling oprichtte en begon te spreken tegenover haar 
kinderen wie de Heere voor haar was. ‘Mij de grootste der zondaren is 
barmhartigheid geschied.’  Zij vroeg haar kinderen om vergeving voor haar 
opvoedingsfouten. Deze vrouw had nooit gesproken en ze leek weg te glijden in 
de dood. De predikant mocht haar als een Koningskind begraven.’ 
  
Ervaren mensen ook vaak troost vanuit Gods woord?  
‘De Heere maakt plaats voor Zijn eigen Woord. Wanneer het gebed, de zucht en 
het oprechte verlangen daar is, verlost Hij uit de duisternis van hun bestaan voor 
Hem, de Zon der Gerechtigheid.’ 
  
Wilt u de lezers van de nieuwsbrief nog iets meegeven?  
‘Vraag naar de Heere en Zijn Sterkte. Houd aan grijp moed!, uw hart zal vrolijk 
leven. Nooddruftige veracht Zijn goedheid niet. Nooit zal Hij Zijn gevangenen 
begeven.  Vraag Hem met een enkel woord of Hij in alles wil helpen, omdat het 
vanuit jezelf nooit mogelijk is. Ga met alles naar de Heere, ook wanneer er keuzes 
van u worden gevraagd. De Heere staat klaar om Zijn kinderen bij het naderen 
van de dood Zijn stervensgenade te geven.’  
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‘Ik was elf en altijd moe’  
 

De diagnose kanker krijgen verandert het leven op een ingrijpende manier. Veel 

mensen beseffen niet dat er na genezing nog een hele weg te gaan is. Rianne (23) 

vertelt.  

 

‘Ik was elf jaar oud. Een kind van die leeftijd hoort actief te zijn, maar ik was altijd 

moe. Wanneer we als gezin in de zomervakantie een dagje uitgingen, wilde ik per 

se de kinderwagen met daarin mijn broertje  duwen. Ik kon daar dan op steunen 

en hoefde zo niet te laten zien hoe moe ik was. We zochten er in het begin nog 

niet veel achter. Op een gegeven moment voelde ik een bultje in mijn hals. 

Omdat de moeheid nog steeds niet over was besloten mijn ouders en ik naar de 

dokter te gaan. Het bleek het begin van een maandenlange zoektocht naar de 

oorzaak van mijn vermoeidheid. Ik ging van dokter naar dokter, maar niemand 

kon me vertellen wat er nu met mij aan de hand was. Nadat me drie keer was 

verzekerd dat ik geen kanker had, kwam de uitslag: Hodgkin Lymfoom. Het bultje 

in mijn hals bleek een kwaadaardig gezwel.’  

 

Een zware tijd  

‘Uiteindelijk bleek ik in fase 2eA te zitten. De ziekte was nog niet ver gevorderd, 

maar zat wel in mijn hals, borstbeen en schildklier. Er werd besloten dat ik naast 

chemokuren ook bestralingen zou krijgen. Het was een zware tijd – ik kreeg 

steeds vijftien dagen achter elkaar een chemokuur. Voor mij als inmiddels 

twaalfjarig meisje was dat erg zwaar. Ik verloor mijn haar en kon niet met de rest 

van de klas mee naar de brugklas. Mijn leven was anders dan dat van de mensen 

om mij heen. Ik kon niet echt meedoen met het afscheid van groep 8, en als 

klasgenoten op bezoek wilden komen, sloeg ik dat aanbod het liefst af. Zij vonden 

dat moeilijk, maar ik was zo moe en als het ware verdoofd door alles wat er op 

mij afkwam. Na de behandelingen, die ongeveer 7 maanden in beslag namen, 

was ik ‘schoon’.’  
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Doorgaan na de ziekte  

‘Het gewone leven moest weer beginnen. Ik volgde een paar vakken vanuit mijn 

bed en haalde de brugklas net. Het jaar daarop draaide ik weer gewoon mee op 

school, maar het was anders. Ik kon niet met de fiets, want ik voelde me zo moe. 

Ik was altijd maar moe. De dokter uit het ziekenhuis vond dat ik me niet moest 

aanstellen, maar ik kon gewoon niet meer. Tegenwoordig is er gelukkig meer 

bekend over de relatie tussen kanker en de moeheid daarna. Ik volgde 

fysiotherapie, maar de klachten verminderden alleen, ze verdwenen niet. Nu, elf 

jaar later, ben ik voor de helft arbeidsongeschikt verklaard. De doktoren 

verwachten niet dat de vermoeidheid ooit helemaal verdwijnt.  

Daarvoor is het te lang geleden.’  

 

Steun van God  

Tijdens, maar ook ná de behandelingen  

heb ik de trouw en liefdevolle zorg van  

de Heere mogen ervaren. Zoals de  

Israëlieten in de woestijn elke dag  

weer onverdiend voldoende manna  

kregen om de dag door te komen,  

zo gaf en geeft de Heere ook elke  

dag opnieuw voldoende kracht en  

energie om door te gaan en vol te  

houden. Ook op momenten dat ik  

het echt niet meer zag zitten en  

niet wist hoe het verder moest.  

Maar ook in die woestijn van  

mijn leven wijst de Heere de  

weg. Zo mag ik nu ook nog  

dagelijks het manna ontvangen  

dat nodig is en in vertrouwen  

de weg gaan die de Heere wijst,  

dwars door de woestijn, op weg  

naar het beloofde land! 
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 Hoe mijn leven veranderde 
  

Lianne Voorst-Verhage verloor niet 

alleen haar echtgenoot, maar ook het 

leven zoals ze dat gewend was. Ze 

vertelt hoe de ziekte kanker haar 

man en familie steeds meer in zijn 

greep kreeg.  

  

‘Het was september 2005. Mijn man 

Cees kreeg steeds meer last van 

hoofdpijn. De huisarts stuurde hem 

door naar het ziekenhuis. Een bezoek 

aan de neuroloog en de MRI-scan 

volgden. De uitslag van de scan 

kwam snel, iets dat nooit een goed 

teken is. De neuroloog vertelde ons 

dat er een tumor in het hoofd van 

mijn man zat. De diagnose was kanker, ongeneselijke kanker. 

 

Het enige wat nog zou kunnen helpen was een ingrijpende operatie. Het risico 

daarvan was wel dat Cees misschien nooit meer zou kunnen praten. In het ergste 

geval zou hij zelfs zijn taalbegrip kwijt raken. We hadden nog drie weken. Drie 

weken om alles te zeggen wat we de rest van zijn leven niet meer zouden 

kunnen.’  

  

Praten 

‘In de tijd tot de operatie liet Cees een aantal keer merken hoe hij zich voelde. 

Iets dat hij niet vaak deed. Zo  las hij bijvoorbeeld uit Psalm 39, over de kortheid 

van het leven. ‘Mijn hoop die is op U, Heere!’ We praatten in de tijd veel, alsof we 

alles moesten inhalen van de laatste 16 jaar. Niemand wist wat er tijdens de 

operatie zou gebeuren.’  
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Operatie 

‘En toen was de dag van de operatie aangebroken. De arts vroeg of we écht alles 

gezegd hadden. Ik kon bijna niet antwoorden. Cees zei dat ik moest gaan, omdat 

hij niet alleen hoefde te gaan. Vanavond niet, en morgen ook niet. Dat gaf troost. 

De chirurg beloofde me persoonlijk verslag te brengen na de operatie. Het was 

het begin van een verschrikkelijk zware dag. Ik kon alleen maar bidden en 

wachten. 

 

Na een lange tijd belde de chirurg me op, de operatie was buitengewoon goed 

gegaan. Het bleek zelfs dat Cees nog kon praten, hoewel het moeilijk ging. Een 

van de eerste dingen waar Cees om vroeg was zijn bijbel. Ik was dankbaar, wat 

een wonder!’  

  

Leven daarna 

‘De tumor bleek kwaadaardig en ongeneeslijk te zijn. Cees kreeg 31 bestralingen 

in zijn hoofd en ruggenmerg. Daarna voelde hij zich goed, ging weer parttime aan 

het werk en zelfs met ons mee op vakantie. We vierden onze veertiende 

trouwdag in Walsdorf. Hij gaf de jongens instructies om de tent op te zetten.  ‘De 

volgende keer moeten jullie mama helpen, dan ben ik er niet meer bij,’ zei hij 

nog. De situatie leek stabiel, maar Cees bleek gelijk te hebben. Na de vakantie 

ging het steeds slechter. Bij een controle bleek dat de tumor was gegroeid. Cees 

werd doorgestuurd naar Rotterdam. Een nieuw traject begon: slopende 

chemokuren die niets meer van mijn eens zo sterke man overlieten. Ik heb nooit 

geweten dat die kuren zo zwaar waren. Cees deed niets anders dan op de bank 

liggen, hij kon helemaal niets meer.’  

  

Het einde 

‘We werden ons er steeds meer van bewust dat het einde naderde. Er moesten 

dingen geregeld worden, ook al wilden we dat niet. Het einde, de begrafenis, hoe 

de zorg van de kinderen zou zijn. Het bracht ons als gezin dichter bij elkaar. 

Samen verwerken, samen naar het einde toeleven. Cees ging snel achteruit. Op 

het laatst stond het bed in de woonkamer. 
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We hadden samen vele fijne gesprekken, ook al was hij erg ziek. Een keer 

vertelde hij me dit: ‘het is goed als ik ga sterven. Dan mag ik bij Hem zijn.’ Hij had 

zekerheid. Het was het laatste echte gesprek wat we samen gevoerd hebben. Op 

tien november overleed hij. Ik was erbij. Het was goed zo.’  

 

Doorgaan 

‘De verwerking van de  dood van mijn man is voor ons allemaal een moeilijk 

proces geweest. Het ging niet vanzelf, we moesten er als het ware doorheen. Op 

zo’n moment steun je op andere mensen, maar zij begrijpen je niet altijd. Ik 

verwerkte het overlijden van Cees in stilte, toonde niet aan de buitenwereld dat 

ik verdriet had. En toen men mijn verdriet wel kon zien, dacht iedereen dat ik 

depressief was. Na een lange tijd van onderzoeken bleek ik slaap-apneu te 

hebben, een aandoening waarbij tijdens de slaap ademstilstanden voorkomen. 

Dat was de oorzaak van mijn vermoeidheid. Nu, na drieënhalf jaar, ben ik 

vrijwilliger bij een hospice. Het brengt mijn gedachten terug bij Cees en zijn 

ziekte, maar ik kan er tegenwoordig met een goed gevoel aan terugdenken.’  

  

Troost van God  

‘Ik heb in de jaren sinds het overlijden van mijn man Gods troost steeds weer 

ervaren. Het lukt mijn gezin om door te gaan. Het leven gaat door, maar niet 

zonder God. Het is een leven mét God. Voordat Cees ziek werd leefden we ook, 

maar anders. We hebben gezien hoe betrekkelijk het leven is. En dan kun je 

simpelweg niet anders dan je leven veranderen.’  
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Literatuur over het leven met kanker 
  

Waarom Heere…?,  Ds. A. Schreuder  

ISBN 90 5551 251 6 

  

Pastorale handreiking bij waarom-vragen in het  

leven van de mens. Ds. Schreuder behandelt een  

aantal waarom-vragen die in Gods Woord worden  

gesteld. Die vragen klonken ook in het leven van  

Rebekka, van Mozes, van het volk Israël, van  

Gideon, van Ruth, van David, en bevatten  

waardevolle lessen.  

  

Sinds ik het weet, Ds J. Belder  

ISBN 978-90-5829-958-I 

  

Bijbelwoorden, korte overdenkingen en gedichten  

en uitspraken van lotgenoten: medestrijders zijn  

met zorg bijeengebracht en willen de chronisch of  

terminale zieke een hart onder de riem steken.  

Fijnzinnigheid en invoelingsvermogen maken  

‘Sinds ik het weet’ tot een bijzonder geschenkboekje. 

  

  

Leven in de schaduw van de dood,  Drs. P.C. Hoek  

ISBN 978 90 331 2210 1 

  

Ernstige ziekte: het kan onszelf of een geliefde treffen.  

We komen terecht in de schaduw van de dood.  

Daarmee dringen allerlei vragen zich aan ons op.  

Vragen van geestelijke aard, maar ook van heel  

praktische aard. De antwoorden op deze vragen  

worden gezocht in het Woord van God. Een pastoraal, 

theologische handreiking.   
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Ds. A. Schreuder over troost in Gods Woord 
  

Welke Bijbelteksten wilt u meegeven aan de mensen van Stichting 

Winstuitverlies?  

‘Ik probeer altijd om de algemene lijn uit de Bijbel ter sprake te  

brengen: God doet wat Hem behaagt en geeft niet altijd antwoord op onze 

vragen. Ook geeft hij niet altijd rekenschap van Zijn daden. Maar door onze 

vragen blijft één ding altijd staan: God wil Zijn hulp en bijstand schenken en 

daarom gevraagd zijn. Hij wil die hulp en bijstand ook tonen! De Heere heeft in 

Zijn Zoon de diepste nood willen wegnemen. Dat is het geneesmiddel voor de 

verzoening van onze zonden.’  

  

Heeft u veel te maken met kankerpatiënten uit uw gemeente en hoe begeleidt u 

deze? 

‘Ik heb veel te maken met kankerpatiënten. Heel belangrijk is het dat mensen 

zien dat ze zich niet aan dokters vast moeten klampen maar dat ze op God 

moeten vertrouwen. Dus wel de middelen waarnemen maar het niet van die 

middelen verwachten! De weg die de Heere gaat in  het ziekteproces moet 

gevolgd worden. De geschiedenis van de Kananese vrouw laat deze worsteling 

goed zien.’  

  

Wilt u nog wat meegeven aan de lezers?  

‘Het is heel moeilijk om met gevoelens van onmacht om te gaan. Wie zelf zijn 

kleinheid en nietigheid als mens beseft kan naast een zieke zitten en echt iets 

doorgeven vanuit het Woord. Het is een groot goed als de naasten het pak dat de 

patiënt moet dragen niet zwaarder maken maar werkelijk biddend mogen 

verlichten.’ 

  

 

  

Ds. A. Schreuder is predikant van de Gereformeerde Gemeenten te Rijssen, 

spreekt uit ervaring met kanker in zijn directe nabijheid en is lid van het Comité 

van Aanbeveling van de Stichting Winstuitverlies  



 
 

 
 September 2011 15 

Hoe communiceren met de doelgroep? 
  

Door 2-jaars studenten van de Christelijke Hogeschool Ede is in de 2
de

 helft 2010 
op verzoek van Stichting Winstuitverlies onderzoek gedaan naar de behoefte aan 
de activiteiten van stichting. 
  
De studenten hebben door middel 
van onderzoek naar het antwoord 
gezocht op de (onderzoeks)vraag:  
‘Op welke manier kan de Stichting 
Winstuitverlies communiceren met 
de doelgroep, (met en hersteld) 
kankerpatiënten en hun directe 
omgeving, en met welke middelen?’  
Door het stellen van enkele 
deelvragen zijn zij op zoek gegaan 
naar het antwoord daarop. 
 
Heeft de doelgroep wel behoefte aan communicatieactiviteiten van de 
stichting? 
Het merendeel van de respondenten heeft behoefte aan communicatie-
activiteiten van de stichting die zich tot doel stelt om troost en steun te bieden 
met lotgenoten rond Gods Woord. De aanbeveling op dit punt is: meer contact 
houden tussen de twee contactdagen door. Bijvoorbeeld door gebruik van 
printmedia en op de website. 
 
Welke wijze van communiceren stelt de doelgroep op prijs en welke zijn 
relevant/nuttig/effectief? 
Het merendeel wil graag op de hoogte worden gehouden middels de website en 
een kleiner deel in de vorm van een nieuwsbrief. De aanbeveling bij dit punt is: 
bevorder de contacten rond de website door ook inbreng van de doelgroep zelf. 
 
Welke doelgroep heeft behoefte aan communicatieactiviteiten?  
De leeftijd van de respondenten liep erg uiteen, van 19 tot 72 jaar. 70% was 
ouder dan 40 jaar. Wat opviel was dat ouderen online ook actief zijn en dat het 
merendeel  die reageert vrouw is. Opnieuw is de aanbeveling dan ook om vooral 
ook actief te blijven op internet c.q. de website. 
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Dr. C.S.L. Janse, socioloog en oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch 
Dagblad, is door het bestuur gevraagd om vanuit zijn expertise en ervaring een 
beknopte reactie en advies te geven op het gepresenteerde onderzoeks resultaat.  
 
Volgens de heer Janse is er zeker behoefte aan een stichting als Winstuitverlies. 
“De afgelopen jaren zijn tal van patiëntenverenigingen en lotgenotencontacten 
rond een bepaalde ziekte tot stand gekomen. Mensen willen met elkaar spreken 
over hun zorgen en als ervaringsdeskundigen ook praktische informatie 
uitwisselen. De christelijke signatuur van Winstuitverlies voegt daaraan een 
wezenlijke dimensie toe. Een ziekte als kanker raakt mensen immers heel diep.” 
 
Wat de identiteit van de stichting betreft merkt de heer Janse op dat “Het van 
belang is de identiteit van de stichting naar binnen en naar buiten toe duidelijk is. 
Waar wil je staan? Wie reken je tot de gereformeerde gezindte? Reken je 
bijvoorbeeld de vrijgemaakten ook tot de doelgroep? De te hanteren breedte van 
de doelgroep hangt veelal samen met de doelstelling. Bij een actie ergens tegen 
(tegen het vloeken of tegen abortus) kan men z’n doelgroep veelal breder maken 
dan bij een meer positief gerichte actie. De stichting Winstuitverlies wil ook troost 
en steun bieden vanuit Gods Woord. Maar dan is het geestelijk klimaat waarin 
men wil opereren van groot belang. We moeten dan immers ook beducht zijn 
voor een goedkope en oppervlakkige  godsdienstigheid.” 
   
Naast de gebruikelijke halfjaarlijkse bijeenkomsten werd al de suggestie door de 
respondenten gedaan om meer regionaal te opereren. Niet altijd in Woerden 
maar bijvoorbeeld ook in Apeldoorn en Dordrecht. De heer Janse vindt het van 
belang om naast de bijeenkomsten de vorming van netwerken te stimuleren.  
 
Tot slot merkt de heer Janse op: “Houd er 
rekening mee dat niet iedereen even 
vertrouwd is met de computer. Ook al hebben 
mensen een e-mailadres,  dan nog stellen ze 
wellicht eerder een papieren dan een digitale 
nieuwsbrief op prijs. Maar papier is uiteraard 
duurder.  
 
De website zou meer ruimte kunnen bieden voor reacties vanuit de doelgroep. 
Ook mensen die relevante vragen hebben zouden die daar kunnen presenteren.” 
 
Iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt wil het bestuur hartelijk 
bedanken! 
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Lees mee! - Ziekte 
 
Heere God, Gij doet smarten aan en Gij geneest, Gij doodt en maakt 
levend. Om mijn zonden hebt Gij mij bezocht. Ik heb in gezondheid 
niet naar Uw stem gehoord, maar gewandeld naar het goeddunken 
van mijn eigen hart en naar de begeerlijkheden van de mensen. Dat 
hebt Gij, lankmoedige God, zo vele jaren in mij verdragen. En dwaas 
die ik was, omdat het oordeel niet terstond kwam over de boze daad, 
is mijn hart vol geworden om kwaad te doen. Nu komt Gij mijn 
misdaden zoeken, en Gij stelt ze ordentelijk voor mijn ogen door deze 
zware bezoeking. 
 
Heere, Gij zijt rein in Uw richten, rechtvaardig in Uw spreken. Mij 
is de schuld, o God, tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat 
kwaad is in Uw ogen! Maar wat zal ik U doen, o Menshoeder? Wat 
gedaan is, kan niet over gedaan worden. Wat kan ik nu anders doen, 
dan U, mijn Rechter, om genade te bidden? 
 
Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet in Uw toorn, opdat Gij mij 
niet teniet maakt. O Heere, ga toch niet in het gericht met Uw 
knecht, want geen mens die leeft zal voor Uw aangezicht 
rechtvaardig zijn. Zie mij aan, en wees mij genadig, naar de 
grootheid van Uw goedertierenheid. Geef mij een recht gezicht van 
mijn zonden, een recht gevoelen en een walg aan mijzelf, om zo Uw 
genade, die Gij de arme zondaar in Christus Uw Zoon aanbiedt, recht 
te begeren. En geef mij het geloof om die te omhelzen.  
Laat daartoe deze bezoeking ook gezegend zijn, laat ze mij nader tot 
U brengen. Heilig mij erdoor, en geef dan Uw zegen over de 
middelen die ik voor mijn genezing gebruik, opdat ik weer herstellen 
mag, en U, o God, in het land der levenden loven en dienen mag. 
 
Amen, ja amen. 
 
Nicolaas Simon van Leeuwaarden (1648-1730),  
Tekst uit ‘De Godvreezende zeeman(…),  
Urk 1980 en overgenomen uit: ‘En Liefderijk geneest’  
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Memoblaadjes zijn er 
voor de lezers! 

 
 

Stichting Winstuitverlies 
T.a.v. redactie nieuwsbrief 
Oosterlaan 108 
8072 CA  Nunspeet 
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Colofon 
 
De nieuwsbrief van Winstuitverlies is een periodieke uitgave. 
  
Stichting Winstuitverlies 
p/a De Boei 19 
7325 NJ  Apeldoorn 
Tel :  0341-250434 
E :  info@winstuitverlies.nl 
I : www.winstuitverlies.nl  
  
Rekeningnummer: 1575.84.151 
Stichting Winstuitverlies is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
betekent dat Winstuitverlies officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de 
Belastingdienst. Uw giften aan Winstuitverlies zijn dus aftrekbaar voor de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
  
Bestuur 
Dhr. H.J. Koetsier  (voorzitter) 
Mevr. I. van den Ende-Kersten (secretaresse) 
Dhr. A. Visser (penningmeester) 
Mevr. G.K. Aman-van Bellen  (lid) 
  
Comité van Aanbeveling 
Ds. G.J van Aalst 
Dhr. H van Groningen, dir. De Vluchtheuvel 
Ds. P.C. Hoek 
Dr. P Honkoop, MDL-arts 
Dr. C.S.L. Janse, oud-hoofdredacteur RD 
Ds. M.A. Kempeneers 
Ing. J. Koetsier, oud-dir. Erdee Media Groep 
Dhr. L.A. Kroon, directeur JBGG 
Dr. M.A. Paul, longchirurg 
Ds. W. Pieters 
Ds. A. Schot 
Ds. A. Schreuder  
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Mevr. G.K. Aman-van Bellen  (lid) 
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Bestuur 

Dhr. H.J. Koetsier  (voorzitter) 
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Meer Informatie? 
  

Mail naar: info@winstuitverlies.nl 
of bel naar 0341-250434 

  
Secretariaat Stichting Winstuitverlies 

p/a De Boei 19 
7325 NJ  Apeldoorn 

E: secretariaat@winstuitverlies.nl 
I: www.winstuitverlies.nl 
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