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De stichting Winstuitverlies is geboren 
uit de wetenschap dat Koetsier naar 
eigen zeggen ‘voor alles verloren’ is: 
gezondheid, kracht, bijna het leven en 
uiteindelijk ook zijn werk. “Alles verloren, 
maar Jezus verkoren is de Winst uit 
verlies. De Hodgkin vereniging waar ik 
vanaf 1997 lid van ben, is een algemene 
patiëntenorganisatie gericht op informatie 
over het ziek zijn en het delen van het 
ziekteproces. Daar miste ik de troost die 
ik ervoer uit Gods Woord en die ik vanuit 
mijn geloof met anderen wil delen. Uit die 
behoefte is de stichting Winstuitverlies 
ontstaan.”

De eerste Contactdag in de Bethlehemkerk 
in Woerden in 2010 trok zo’n zestig 
deelnemers. “Zij waren zo positief dat 
in september van dat jaar de stichting 
Winstuitverlies is  opgericht. De stichting is 
voor iedereen toegankelijk die met kanker 
te maken heeft; getroffen en betrokken. 
De circa honderd deelnemers bestaan uit 
jongeren en volwassenen die zelf ziek zijn, 
hersteld zijn en/of een geliefde hebben 
verloren. Getroffenen en betrokkenen 
delen hun ervaringen met Gods woord als 
leidraad.”

Sinds 2010 is er twee keer per jaar, in 
het voorjaar en najaar, een landelijke 
contactdag in Woerden. “We beginnen 
met een lezing door een predikant. Dan 
gaan we in gesprek over een thema, dat 
iedere contactdag wisselt, en we ronden 
tegenwoordig af met een lunch. In kleinere 
groepen kan dan gesproken worden 
over het thema en ervaringen worden 
uitgewisseld.”

Sinds 2012 is er vrijwel jaarlijks een 
jongerenweekend en vanaf 2017 is 
er een informele contactrondvaart 
op verschillende locaties in Midden-
Nederland. “Deze trekt deels een andere 

publiek: mensen die de stap naar de 
contactdag te groot vinden. Drie uur varen 
inclusief lunch is een laagdrempelige 
manier om kennis te maken.”

In deze coronaperiode is de contactdag 
twee keer afgeblazen. In september 
bestond de stichting tien jaar, maar een 
jubileumbijeenkomst was er niet. De 
bundel met lezingen van de afgelopen vijf 
jaar zou worden gepresenteerd, maar dat is 
nu uitgesteld naar het voorjaar. 

“We hebben overwogen een livestream 
uit te zenden, maar de predikant miste 
de feeling en als bestuur misten we de 
herkenning en erkenning van elkaars 
ervaringen rond het thema. We hopen 
zo gauw mogelijk met een aantal weer bij 
elkaar te kunnen komen.” 

Het jongerenweekend was in februari 
in Hoevelaken en dat was nog voor de 
corona-uitbraak. Koetsier gaf leiding met 
een medebestuurslid. “Het is kort, maar is 
erg intens. Je bent met elkaar in gesprek 
over wat je overkomen is en het geloof is 
voor veel jongeren ook een moeilijk thema. 
Ze worstelen ermee en er zijn er ook die 
de bijbel tot dat moment dicht hebben 
gelaten. Maar tijdens die gesprekken stellen 
ze zich open.’’

Eén familie
Koetsier, die vanwege zijn ziekte is 
‘vrijgesteld van werk’, krijgt energie van 
het werken voor de stichting waar hij 
voorzitter van is. “Ik kan iets doorgeven 
en daardoor kan ik het zelf ook verwerken. 
Het faciliteren en organiseren van de 
contacten rond Gods woord vind ik mooi 
om te doen, om anderen te helpen. Vanaf 
de eerste contactdag is het mijn wens 
geweest om lot- en geloofsgenoten in 
contact met elkaar te laten zijn. Het is voor 
hen belangrijk om elkaar te ontmoeten. 
Het is net één familie, je voelt je verbonden 
in het lot – kanker en de gevolgen en 
verlies – en in de belijdenis van het geloof. 
Twee aspecten van het leven waar je niet 
zo makkelijk over praat komen samen en 
dat maakt het uniek.’’.

“We zijn een stichting en geen vereniging 
omdat we vinden dat iedereen vrij is om 
te komen en te gaan. Mensen hebben ook 
het recht om weg te blijven en moeten 
zich niet verplicht voelen om naar de 
activiteiten te gaan. Die vrijheid is met 
name voor ernstig zieke kankerpatiënten 
heel belangrijk. Soms wil je erover praten, 
de andere keer wil je jaren niks over kwijt 
en komen mensen ineens weer terug.”

Het is zijn passie en een deel van zijn 
leven geworden. Voorlopig lukt het 
Koetsier nog niet om te stoppen. “Onze 
secretaresse heb ik zien sterven en zij zei 
dat ik moest doorgaan. Maar’’, benadrukt 
hij, “ik ben niet de stichting. We zijn met 
vier bestuursleden. Ik haal troost uit de 
wetenschap dat mijn leven weliswaar 
voorbij gaat, maar ik leef in het geloof. 
Daarbij heb ik alles verloren, maar Jezus 
heeft mij verkoren. Ik mag Zijn eigendom 
zijn, in leven én sterven.”

Zijn wens voor het komend jaar luidt: 
volhouden. “We hebben geen uitbreiding 
van activiteiten voor ogen, maar willen 
vooral continueren. Als stichting willen 
we vanuit Gods Woord tot steun en troost 
zijn voor getroffenen en betrokkenen bij 
kanker. Dat vraagt mentaal veel, omdat er 
veel lijden en verlies is. Mensen vallen weg 
waarmee je een contact hebt opgebouwd. 
De moed houden om door te gaan is voor 
ons belangrijk.”
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‘Alles verloren, 
maar Jezus 
verkoren’

 STICHTING WINSTUITVERLIES TIEN JAAR 
Bij Henk-Jan Koetsier (53) uit Nunspeet 
werd 28 jaar geleden Hodgkin 
lymfeklierkanker geconstateerd. Een jaar 
na de behandeling sloeg de ziekte opnieuw 
bij hem toe, dit keer in een vergevorderd 
stadium. Aan het eind van  het tweede 
behandeltraject had hij een ‘nabij de 
dood ervaring’. Zijn initiatief, stichting 
Winstuitverlies, bestaat dit jaar tien jaar.
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