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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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Vanuit het bestuur 
  

Het ligt zo kort bij elkaar. Vreugde en droefheid, hoop en vrees. 

 

Ons bestuurslid Ingrid van den Ende kreeg de boodschap dat ze ernstig ziek is. 

Inmiddels is ze geopereerd en krijgt nu behandelingen. Haar man Eric is drie jaar 

terug behandeld voor Hodgkin en leeft met de gevolgen van zijn behandelingen. 

Blij zijn we dat Gerdien Otterspeer het bestuur is komen versterken en de functie 

van secretaresse van Ingrid heeft overgenomen. 

 

Opnieuw werd ik getroffen bij het samenstellen van de nieuwsbrief door de 

persoonlijke levensverhalen.  

 

Als ik lees van het echtpaar Oevermans waar voor Piet geen herstel mogelijk is. 

Als de ziekte al zoveel jaar in hun leven aanwezig is en welke invloed dat heeft op 

hun (gezins)leven. Van Martine die op jonge leeftijd de eindigheid van het leven 

heeft ervaren en nu, hersteld, zoveel voor anderen kan en wil betekenen. Van 

Gerben die in hun verkeringstijd al bijna Geeke moest afstaan aan de dood. 

 

Bijzonder ook te lezen hoe oncologieverpleegkundige Dini Buitenhuis haar werk 

kan en mag doen. Bij het lezen van de bijdrage van ds. Hoek denk je … ga nog 

even door. Zo invoelend pastoraal en heenwijzend naar de Heelmeester die niet 

alleen het lichaam kan genezen, maar ook de oorzaak van ziekte kan wegnemen. 

 

Ik wens u en jou bij het lezen veel herkenning en verbondenheid toe.  

 

Van harte ook uitgenodigd op het Jongerenweekend (24 en 25 februari a.s.) en/of 

op de landelijke contactdag 31 maart a.s.  

 

Ik hoop u / jou daar te ontmoeten! 

 

Hartelijke groet, 

Henk-Jan Koetsier 
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Terugblik contactdag 5 november 2011 
 
Twee keer per jaar organiseert Stichting Winstuitverlies een contactdag. Op deze 

dagen komen lotgenoten samen om hun ervaringen uit te wisselen. Rianne is een 

trouw bezoekster van deze contactdagen. Zij vertelt: 

 
Het is fijn, leerzaam en bemoedigend om mensen te spreken die weten wat het is 

om te leven met of na kanker. Ik ben nu drie keer naar een contactdag geweest. 

De eerste keer viel me direct op hoeveel openheid en herkenning er is tussen 

mensen van allerlei leeftijden met heel verschillende verhalen. Toch hebben we 

allemaal hetzelfde meegemaakt; we zijn op ingrijpende wijze ontdekt aan de 

broosheid van onze gezondheid; we kregen allemaal te maken met pijn en lijden, 

met moeite en verdriet.  

 
Deze keer zag ik nogal op tegen de contactdag. Welke gevoelens, emoties, en 

gedachten zouden naar boven komen? Wilde ik wel weer geconfronteerd worden 

met mijn ziekte? Kon ik het wel aan om de ervaringsverhalen van anderen te 

horen? Zag ik het wel zitten om mijn verhaal weer te vertellen?  

Al spoedig bleken mijn angsten en twijfels ongegrond. De ongedwongen en 

warme sfeer die telkens weer voelbaar is op de contactdagen, maakte het ook nu 

weer mogelijk om te luisteren naar en te spreken over de pijnlijke ervaringen, 

maar ook over de vreugdevolle dingen die we mee mochten maken. Als we 

mogen geloven, vertrouwen en ervaren dat de HEERE ons ook in die periode(n) 

leidt en troost, betekent met kanker geconfronteerd worden niet alleen verdriet. 

 
Tijdens de workshop voor jongeren hebben we met zeven meiden een goed 

gesprek gevoerd. Eerst was het een beetje aftasten, wat konden en durfden we 

wel of niet te vertellen. Maar al spoedig konden we met elkaar lachen én huilen. 

Hier hoefden we ons zelf niet groot te houden, hier konden we even onze 

maskers (gedeeltelijk?) afzetten en ons verdriet, onze boosheid, maar ook onze 

verwondering en dankbaarheid met elkaar delen.  

 
Zo was ook deze contactdag weer een dag met oog en oor voor het verlies, maar 

bovenal met een open hart voor de winst die de Heere geeft aan wie, ook in de 

grootste smarten, op Hem vertrouwt. 
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Tien vragen aan Dini Buitenhuis 
 
Wie bent u, en wat is uw beroep? 
‘Ik ben Dini Buitenhuis en werk 32 jaar in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. 
De laatste 12 jaar werk ik als oncologieverpleegkundige op een interne-
oncologische afdeling met palliatieve unit. Afgewisseld werk ik ook op de 
dagbehandeling en op de oncologie poli. Afgelopen jaar heb ik de hematologie 
opleiding afgerond.’ 
 
Hoe ervaart u het werk met oncologische patiënten? 
‘Werken met oncologische patiënten geeft me veel voldoening. Het geven van 
goede voorlichting en begeleiding aan mensen in een crisis situatie, er voor hen 
zijn, proberen mee te voelen in hun afhankelijk zijn van zorg, schept soms een 
speciale band.’ 
 
U komt ingrijpende dingen tegen, houdt het werk u ook thuis bezig? 
‘Ik werk in een team met betrokken collega’s. Er is altijd ruimte om emoties te 
delen. Dat is heel waardevol. En dat helpt om ingrijpende situaties te verwerken 
en weer los te laten. Dat neemt niet weg dat ik thuis over situaties nadenk. 
Daarnaast is het goed om in je vrije tijd te ontspannen. Ik geniet op vrije dagen 
erg van drie kleine nichtjes waar ik soms op pas of gewoon gezellig ben.’ 
 
Wat vindt u het mooie aan uw beroep? 
‘Het kunnen meeleven en een stukje meelopen. Zowel in de onderzoeksfase als in 
de behandelfase is er veel onzekerheid en spanning. Met veel patiënten loop je 
een lange periode samen op en is het waardevol om elkaar te leren kennen en te 
ontmoeten. Goede uitleg over onderzoeken en behandelingen geven is heel 
belangrijk. Dat kan veel onzekerheid en onnodige zorg wegnemen. Het helpt ook 
om alles beter een plek te gaan geven. Bij ons is er de mogelijkheid om 24 uur per 
dag vragen met de oncologieverpleegkundige te bespreken. En dat kan over alles 
gaan, bijvoorbeeld koorts bij behandeling met chemotherapie, maar ook andere 
klachten als bijvoorbeeld pijn of benauwdheid. Het is mooi om een “korte lijn” te 
hebben tussen de patiënt en de specialist. Ik zeg altijd: het is verboden om thuis 
te tobben. Met elkaar kijken we naar de beste oplossing. ‘ 
 
Hoe gaat u om met de lastige kant van uw beroep? 
‘Het is een intensieve baan, die ook van ons als verpleegkundigen veel vraagt. 
Soms vind ik het lastig dat ik de energie mis van 20 jaar geleden. De werkdruk is 
fors toegenomen. Dat maakt het lastig om altijd alles te kunnen doen wat je zelf 
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zou willen doen om goede zorg te geven. Soms ga ik onvoldaan naar huis. Maar 
gelukkig heb ik collega’s die dat herkennen en dan in de volgende dienst 
proberen op te pakken waar ik zelf niet aan toe kwam.’ 
 
Is er in uw werk ook wel eens tijd voor een goed gesprek met een patiënt? 
‘Er is zeker wel tijd voor een goed gesprek. Soms tijdens de informatieve 
gesprekken over de behandeling met chemotherapie komen zingevingsvragen en 
geloofsbeleving aan de orde. Soms raak je met iemand in gesprek die een 
moeilijke boodschap heeft gehad. Ik vind het altijd weer een voorrecht als je mag 
horen hoe iemand zijn vertrouwen in alles op de Heere mag stellen en daar troost 
en kracht uit mag putten. Velen op afdeling zijn onbekend met de Bijbel en dat 
doet je beseffen wat een groot voorrecht het is dat ons Gods Woord is 
toebetrouwd.’ 
 
Valt u in de gesprekken ook wat bijzonders op? 
‘Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid. Je merkt hierbij dat een ernstige 
ziekte ook heel verschillend ervaren wordt.  
Soms zijn mensen in deze crisistijd heel openhartig en hebben behoefte om 
zorgen, maar ook pijn en verdriet uit het verleden te delen. Bij het krijgen van de 
boodschap: u heeft kanker, worden heel veel zaken die normaal heel belangrijk 
zijn, toch veel relatiever. Je kijk op alles in het leven wordt volkomen anders.’ 
 
Ervaren mensen weleens troost uit Gods woord? 
‘Er zijn zeker mensen die troost en steun ervaren 
uit Gods woord. Je ziet soms een Bijbeltje op het 
nachtkastje liggen en soms komt er wel eens een 
gesprek op gang. Maar op een verpleegafdeling 
zijn er velen die de Bijbel niet kennen en er nooit 
iets over gehoord hebben. Dat is ook een 
aangrijpende werkelijkheid. Dat vraagt om veel 
wijsheid en liefde, om gelegenheden te benutten 
om daar wat over te delen.’  
 
Wilt u de lezer van de nieuwsbrief nog wat meegeven?   
‘Patiënten kunnen onderling veel voor elkaar betekenen en goede gesprekken 
kan de Heere zegenen. “Delen om te helen” is voor velen die een ernstige ziekte 
hebben gekregen bijzonder belangrijk. Hoewel niet iedereen daadwerkelijk 
genezing zal ontvangen, kan herkenning, begrip, warmte en oprecht meeleven 
meer betekenen dan met woorden is te zeggen.’  
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13 jaar en kanker 
 

Dertien jaar was ik, een gewone tiener met blonde haren. Ik had het naar mijn zin 

op school, vond het leuk om een beetje brutaal te zijn en ik had een 6-

jesmentaliteit. Het leven lachte me toe en ik lachte terug. 

 

Zou je dan nog in God geloven? 
 
Ik ging ook naar catechisatie, op een avond was de vraag: ’Als  er nu iets ergs zou 

gebeuren in je leven, een ongeluk, ziekte, zou je dan nog in God geloven?’ Mijn 

antwoord was ‘nee’. Ik dacht dat ik dan niet meer zou kunnen geloven . 

Exact een week later, ging ik naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Ik had al een 

aantal weken pijn in mijn knie en been. Mijn knie was dik en ik zakte er steeds 

doorheen. Op het laatst was mijn onderbeen altijd koud. De dokter dacht dat ik 

mijn kniebanden had gescheurd. 

 

Als de Heere het wil, is het goed 
 
Gelijk na de scan kreeg ik te horen dat ik kanker had. Ik was totaal overrompeld. 

Toch zei ik: ‘als de Heere het wil, is het goed’. Natuurlijk snapte ik toen niet dat 

mijn leven compleet zou veranderen, dat ik ziek zou worden, dat ik het moeilijk 

zou gaan krijgen. God heeft ervoor gezorgd dat ik het altijd heb kunnen beamen.  

 

God wist waar ik was 

 
De dag na de diagnose moest ik gelijk naar het ziekenhuis. Na enige onderzoeken 

bleek dat ik een osteosarcoom, botkanker, had. Het ging om een zeldzame vorm, 

ongeveer 12 tieners per jaar krijgen deze diagnose. 

  

Ik kreeg 19 chemokuren van een week en enkele operaties. Het was zwaar, soms 

bijna té zwaar, maar ik hoefde het niet alleen te doen. God wist waar ik was, Hij 

wist van de situatie waar wij als gezin mee te maken hadden. Dat gaf en geeft de 

kracht die je nodig hebt, want zonder kan je het niet. 
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De kanker werd weggehaald uit mijn been. Ik heb nu een (inwendige) prothese. Ik 

kan er geweldig goed mee lopen, maar er niet mee sporten. Ook heb ik er elke 

dag last van of pijn aan. Maar ik leef nog wel.  

 

Doorgeven 

 
Het is nu 3,5 jaar geleden en het gaat goed. Ik zit nu in havo 5 en heb het erg naar 

mijn zin. Naast school geef ik presentaties voor Woord en Daad en presentaties 

over kanker. Ik vertel dan over wat er is gebeurd in het ziekenhuis en erna. Over 

hoe het allemaal ging en hoe ik het beleefde met God. Het is fantastisch om te 

doen.  

 

Het geeft wel extra confrontatie maar het lucht ook op. Het is fijn om te laten zien 

wat er is gebeurd en hoe God ons heeft geholpen. Dat geeft goede en mooie 

gesprekken en reacties en weer kracht om door te gaan.  

 

Kanker heeft voor mij niet het laatste woord 

 
Als ik zelf had mogen kiezen, had ik nooit 

gekozen dat kanker op mijn pad kwam. 

Maar het heeft me wel gevormd tot de 

persoon wie ik nu ben. Het heeft geen zin 

om te doen of het niet is gebeurd, want het 

is wél gebeurd, en het heeft mijn hele leven 

gevolgen. Daarom probeer ik op de 

positieve dingen te letten. God heeft me 

geholpen en ik heb nu de taak om aan 

andere mensen te laten zien dat kanker niet 

het einde is van het geloof in een goede 

God.  

 

Martine de Wit 
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“Ons leven is ingrijpend veranderd”   
  

Miep en Piet Oevermans vertellen hoe  

de diagnose darmkanker en de daarop 

volgende behandelingen Piet’s leven 

ingrijpend veranderde en welke impact  

dit ook op de overige gezinsleden heeft. 

 
Wat eraan vooraf ging 

Piet werkt als scheepstimmerman bij een bedrijf en werkt het liefst aan boord om 

daar z’n vakmanschap uit te kunnen voeren. Door problemen met z’n evenwicht 

krijgt hij een walbaan en werkt steeds meer met computers, maar vindt dit niet 

wat hij graag wil. Via een vriend de baan weer, die hij ambieert. Het lijkt een 

uitkomst. Helaas blijven de eerdere buikklachten waar nog steeds niet de juiste 

diagnose voor te stellen is aanhouden. Te veel psychische druk door de 

verandering van werkomstandigheden? Dan weer lijkt het op een 

blindedarmontsteking of op een liesbreuk. 

 
De diagnose 

Uiteindelijk wordt besloten nader onderzoek naar de darmen in te stellen. De CT- 

scan geeft de uitslag: een kwaadaardig gezwel bovenin de buik. Op 13 december 

2006 wordt Piet opgenomen en geopereerd. Het gezwel wordt weggenomen met 

de lymfklieren, waarvan er meerderen besmet zijn en er worden uitzaaiingen in 

buikvlies en lever geconstateerd. Overlevingsverwachting? De oncoloog 

antwoord eerlijk: “in vergelijkbare gevallen als die van u, twee jaar.” De 

boodschap komt hard aan. 

 
Hoe wonderbaar is Uw getuigenis 

Verslagenheid alom. Als Piet in het ziekenhuis ligt voor de operatie zoekt Miep 

thuis troost in de psalmen. In de benauwdheid roept ze, gelijk David, de Heere 

aan: ‘O God! Hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds. (Psalm 

54 vers 4). En… ‘Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn 

ziel ondersteunen.’(vers 6). Als ze elkaar de volgende dag in het ziekenhuis 

ontmoeten en met elkaar over hun toevlucht zoeken praten, blijkt dat Piet door 

de Heere met dezelfde woorden is getroost. De Heere kent de Zijnen.  
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In behandeling 

Door het medisch team worden 8 chemokuren voorgeschreven. Net voordat de 

1e kuur plaats zal vinden wordt Piet getroffen door een aanval van bellse parese 

(aangezichtsverlamming). De huisarts denkt dat het na 6 weken wel bij zal 

trekken, want er zijn duidelijk veranderingen te zien. Mond, die scheef trekt, een 

oog dat niet goed dicht wil. Bij controle in het UMC i.v.m. gehoorproblemen en 

de evenwichtsstoornissen blijkt dat Piet medicijnen moet hebben en hij krijgt 

direct Prednison. Na 4 chemokuren is Piet zo doof, dat ze ermee stoppen en op 

een andere, mildere vorm van chemo overgaan. Deze zijn niet meer preventief, 

maar levensverlengend. Piet wordt erg ziek en de spanningen nemen toe. 

 
Gezinsomstandigheden 

Van de vijf kinderen van Miep en Piet zijn er tijdens de chemokuren al twee 

zelfstandig. De nog thuiswonende zoon heeft het syndroom van Down. Hij heeft 

hun zorg nodig, maar geeft hen ook veel liefde en genegenheid. Van de 2 

dochters is er een verloofd en wil toch wel erg graag dat pa op d’r trouwdag 

aanwezig is. De jongste gaat nog naar school. Moeder Miep werkt in de 

avonduren in de verzorging en heeft die baan erg hard nodig om even met iets 

anders bezig te zijn, dan de zorgen voor Piet. Haar bloeddruk stijgt wel erg. 

Als in maart 2009 de oudste dochter trouwt en ook Piet daarbij aanwezig kan zijn, 

is haar reserve helemaal op. Zij stort in en er wordt een burn-out geconstateerd. 

Ze kan niet meer slapen. Er wordt rust volkomen rust voorgeschreven. 

 
Hoezo rust? 

Omdat de wet Poortwachter ervoor zorgt dat mensen desnoods aangepast werk 

krijgen, wordt Miep door de Arbo-arts weer naar d’r werkplek gestuurd. Dan 

maar achter de computer. Maar daar vindt Miep haar arbeidsvreugde niet in. Er is 

gewoon geen passend werk, want haar hoofd wil gewoon niet en haar bloeddruk 

ook niet. Ze besluit ontslag te nemen. 

 

De zorg voor het zorgenkind wordt te zwaar, dus wordt er gezocht naar 

mogelijkheden voor uithuisplaatsing. Die wordt gelukkig gevonden op een 

zorgboerderij, waar hij goed wordt begeleid en een warm plekje krijgt. Voor Miep 

weer afscheid nemen. Ze wordt hier niet echt “beter” van, wel verdrietiger. 
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Uiteindelijk wordt er achteraf een WAO regeling voor Miep getroffen, omdat ze 

door alle omstandigheden niet meer zal kunnen werken. 

 

Hoewel Piet inmiddels 5 jaar verder mocht, hij steeds weer een wonder is voor 

artsen en behandelaars, is ook zijn financiële positie verre van ideaal geweest. De 

nieuwe vriend waar hij zo fijn z’n werk kon doen, bleek niet de juiste verzekering 

te hebben en daardoor werd hij ontslagen en kwam hij in de bijstand terecht. 

Bijstand met een eigen huis gaat in Nederland ook al moeilijk, dus na verloop van 

tijd: huis te koop. Geen koper te vinden i.v.m. teruglopende huizenmarkt. 

Uiteindelijk koopt een echte vriend het huis en mogen ze er blijven wonen.  

 

In deze ingrijpende omstandigheden werden ze samen bemoedigd door een 

preek over Elia op de Karmel. Elia, die door de Heere zo wonderlijk geholpen 

wordt, zit later onder een boom en wil liever sterven, zo moedeloos is hij. 

De Heere kent Elia’s droefheid, verwijt hem niets, en geeft hem zicht op de 

nabijheid van andere mensen. Zo mogen Miep en Piet elkaar nog steeds tot steun 

zijn. 

 

Met Piet gaat het redelijk goed, hij heeft geen pijn, gaat iedere 3 maanden naar 

het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, afd. Daniel den Hoed voor controle. 

Is hiernaar overgestapt i.v.m. een verstoorde relatie met de behandelende 

oncoloog in z’n 1e ziekenhuis. Miep heeft nog steeds slaapproblemen en last van 

vermoeidheid, maar doet wat ze kan en is blij dat ze voor Piet en hun inmiddels 

volwassen jongste dochter, die nog thuis woont. 

 

De Troost 

Tijdens de ziekenhuisopnamen heeft Piet veel steun van de eigen predikant 

ontvangen en het meeleven van de gemeenteleven was heel (soms te) groot. 

Nu, na 5 jaar zijn beiden erg blij met de ontmoetingsdagen en contacten via 

Winst uit Verlies, want het gaat niet meer over, de spanning blijft.  

Het aller belangrijkste is dat de Heere van hen af weet en dat die grote Trooster 

er altijd is.  
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Pastoraal – ds. P.C. Hoek 
  

Wat doet het met u om als pastor aan het ziekbed te zitten? 
Dat doet altijd weer veel met me. Hoe aangrijpend is het om een mens bij te 
staan, die zich in het ‘grensgebied’ van dit tijdelijke leven bevindt? Dat brengt 
diepe vragen met zich mee. Ook vragen aan je eigen hart. Immers, als pastor ben 
je een stervende met de stervenden.   
 
Hoe gaat u om met de zieke die het moeilijk vindt om over het geestelijke leven 
te spreken? 
Ik zou met een voorzichtige verkenning willen beginnen. Je weet niet waarom het 
voor iemand moeilijk is. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Natuurlijk kan het 
ook nodig en behulpzaam zijn meer direct naar het hart te vragen. Daarom is het 
zo belangrijk dat de pastor een geoefend oor heeft. Ik heb geleerd dat deze 
dingen vaak zo ‘klein’ beginnen. 
 
Wat is uw belangrijkste advies voor ouderlingen of pastorale medewerkers? 
Inhakend op het voorgaande: spant u zich vooral in om de ander te verstaan. 
Daar heb je een open oor en een bereidwillig hart voor nodig! Wij denken vaak 
dat we pas iets betekenen als we iets zeggen. Dat is een vergissing. Natuurlijk zijn 
woorden belangrijk. Ze moeten wel aansluiten. Heb je een ‘ingang’? Dat is ook zo 
belangrijk om het Woord neer te kunnen leggen. 
 
Hoe betrekt u de gezinsleden van de zieke bij het bezoek? 
Het fijnst is het om met elkaar te spreken. Tegelijk zijn er wel situaties waarin je 
mensen afzonderlijk spreekt. Ik denk dat we degenen die ‘mede lijden’ snel over 
het hoofd zien. Met name noem ik daarbij de kinderen.   
 
Wat is uw rijkste ervaring die u bij een bezoek is overkomen? 
Dat we aan het eind van het laatste gesprek, als stonden we aan de oever van de 

Jordaan, afscheid konden nemen. Zo’n afscheid van een stervende waarbij je 

weet: ‘Het gaat op Huis aan.’  

  

Ds. P.C. Hoek is predikant van de Hersteld Hervormde 

Kerk te Hoevelaken, spreekt uit eigen ervaring met kanker 

en is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting 

Winstuitverlies  
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“Een moeilijke, maar bijzondere tijd!” 
 
Kort voor de zomervakantie werd Geeke ziek. Ik was 24 jaar en studeerde aan de 

Hogeschool Rotterdam. We hadden veel zin in de vakantie. De 6 á 7 weken 

vakantie hadden we al weer aardig vol gepland. Op een dag vroeg Geeke mij of ik 

eens vanaf de zijkant naar haar buik wilde kijken. Ze voelde een bobbel zitten. 

Ook ik zag duidelijk een bobbel en drong aan op een afspraak met de huisarts.  

 
Vanaf dat moment ging alles heel snel. In het ziekenhuis konden we snel terecht. 

Foto’s werden gemaakt. In een gesprek met de arts vroegen we de foto’s mee 

naar huis om te laten zien aan een kennis die gynaecoloog is. Dit was geen 

probleem. ‘s Avonds bekeken we bij onze kennis de foto’s opnieuw. De arts in het 

Ikazia ziekenhuis had verteld dat er een groot gezwel te zien was. Alleen nog 

onduidelijk of het een goed- of kwaadaardig gezwel is. Onze kennis beaamde de 

diagnose en adviseerde het onbekend ogende gezwel in een academisch 

ziekenhuis te laten onderzoeken. Geeke werd opgenomen in het Daniel den Hoed 

ziekenhuis. Daar ging alles erg snel. Eigenlijk te snel om te bevatten wat er nu 

precies aan de hand is. De gedachte dat er iets ergs zou zijn, drukte ik direct weg. 

Inderdaad, al die mensen die hier in het Daniel den Hoed rondlopen, die zijn ziek, 

maar Geeke toch niet?! Ze heeft nagenoeg geen klachten; wat doen we hier? 

Gedachten stapelen zich op en je hoopt op een goede afloop. Een onzekere tijd. 

We baden samen en waren veel bij elkaar. Het schoolwerk ging nog even door, 

hoe moeilijk het soms ook was. Gelukkig had ik uitermate vriendelijke 

studiegenoten die veel begrip toonden. Ze respecteerden mijn geloof en toonden 

hun meeleven. Dat gaf mij de moed om het jaar af te maken tot de 

zomervakantie.  

 
Eén keer heb ik het zo moeilijk gehad en ben ik niet naar school gegaan. Geeke 

zou geopereerd worden terwijl ik een mondeling zou hebben. Ik dacht dat dit wel 

te doen was, maar toen we afscheid genomen hadden en Geeke uitgezwaaid had 

werd het me buiten te veel. Ik belde mijn studiegenoot met wie ik het 

mondelinge tentamen had. Ik kon nog net mijn naam zeggen, voordat ik in huilen 

uitbarstte. Ik baalde er erg van, want ik kon zowat geen woord uitbrengen. Ik heb 

hem toen een sms gestuurd dat het me teveel was geworden. Misschien kon ik 

wat later komen. Hij belde een poosje later dat ik niet mee hoefde te doen.  
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’s Middags belde hij dat we een 8 hadden. De docent had mijn inzet tijdens de 

lessen gewaardeerd. Ik hoefde niets in te halen en dankte God daarvoor.  

 
Geeke moest opnieuw een operatie ondergaan. Ze was daar meer ziek van 

doordat er gesneden moest worden om een stukje weefsel weg te nemen. We 

waren niets liever dan dicht bij elkaar. Samen bidden, samen lezen en samen 

huilen. Dat luchtte op. Het was of we beurtelings kracht kregen om elkaar te 

troosten. Soms greep het bezoek me wel aan; in het bijzonder wanneer ik Geeke 

slapend aantrof, aan de slangen en met een onrustige blik op haar gezicht. Dat 

voelde zo machteloos. Je wilt wat doen, maar je kunt niets.  

 
Op een keer moesten we naar het ziekenhuis komen voor controle en het meten 

van bloedwaardes. Uitslag over de operatie zouden we nog niet krijgen. We zaten 

samen in een kamertje en de arts vertelde direct dat het er niet best uitzag. 

Geeke zou een hoop chemokuren moeten krijgen, daarna een operatie en 

vervolgens een serie bestralingen. Op dat moment lijkt je wereld in elkaar te 

zakken. We waren niet voorbereid op het horen van zo’n uitslag. Terug in de auto 

hebben we met z’n tweeën zitten huilen. Een hopeloos gevoel overviel ons. We 

hadden nog zo gebeden of alles goed zou mogen komen en nu deze uitslag… 

Vertwijfeld vroegen we ons af of dit nu kanker zou heten. 

 

Geeke moest zich voor haar eerste kuur al snel melden in het ziekenhuis. Een 

lange kuur; van maandag tot zondag. Die week zou ik een kinderkamp leiden. 

Geeke en familie vonden het beter als ik dit kamp gewoon zou doen, ook voor 

een stukje afleiding. Op woensdag ben ik een dag teruggekomen om bij Geeke in 

het ziekenhuis te zijn. Tijdens deze week ervoer ik hoe belangrijk het is om in zo’n 

week een stukje afleiding te hebben. We belden veel en lang om zo toch dicht bij 

elkaar te zijn. ’s Zondags werd er gepreekt over een tekst die voor ons zoveel 

betekent had en ons getroost had. Dat was erg bijzonder.  

Zaterdag vond ik het heerlijk om weer bij Geeke te zijn. Naast haar in bed hebben 

we lekker bijgepraat. De verpleging was zo aardig dat ik geen haast hoefde te 

maken. Geeke at slecht en had nergens zin in. Zaterdagavond zei Geeke ineens: 

“Ik heb zin in augurken!” Eindelijk kon ik iets voor haar doen. Ik rende naar 

beneden waar de keuken ongeveer zou zijn. In de keuken gekomen begon de 

zoektocht. Ik verbaasde me erover dat ik daar zomaar kon rondneuzen.  
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Echter… plotseling stond er zo’n drie man beveiliging achter mij. Het kon toch 

niet blijkbaar… ik legde hen het verhaal uit. Eén van die mannen pakte zijn 

portofoon. Ik dacht: O nee, nou ben ik erbij! Door de portofoon stelde hij de 

vraag: Ehm… vraagje… waar kan ik augurken vinden? Fantastisch toch? Ik kreeg 

vier van die grote dingen mee en ik rende als een haas door de gangen heen om 

voordat de eetlust weer gezakt zou zijn bij Geeke te zijn.  

 

Na de behandelingen moest Geeke opnieuw geopereerd worden. Een erg 

spannende operatie. Het was de vraag of het gezwel baarmoeder sparend kon 

worden weggehaald. Dat gaf me veel spanning. Om mijn gedachten te verzetten 

ben ik gaan klussen bij een vriend op zolder. Vijf minuten na de operatie werd ik 

gebeld dat de operatie geslaagd was, maar dat de baarmoeder verwijderd moest 

worden om op voldoende afstand schoon te kunnen snijden. Ik was erg dankbaar 

dat de operatie wéér gelukt was; de gedachte dat het krijgen van kinderen nu 

definitief van de baan was, kwam eigenlijk pas later. De gedachte dat ik Geeke 

nog zou houden was op dat moment veel mooier dan het krijgen van kinderen.  

 

Er is eens aan mij gevraagd of onze relatie niet onder druk zou komen te staan… 

Daar had ik nooit aan gedacht; wat een rare vraag dacht ik! Gelukkig hebben we 

met elkaar er veel over kunnen praten en voor de Heere neer kunnen leggen. Het 

feit dat Geekes baarmoeder om deze reden verwijderd werd, geeft me tot op 

heden troost. Tot nog toe hebben we het er  

nagenoeg niet moeilijk mee gehad dat we  

geen kinderen kunnen krijgen, mede  

omdat je weet dat het haar leven  

heeft gered. Ook geloven we samen  

dat God met ons Zijn weg gaat.  

Aan Hem willen we ons leven  

geven.  

 

Gerben Aman 
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Lees mee! - Opwekking 
 
Vraag: 
Wanneer kan men van iemand zeggen dat hij door het kromme in 
zijn lot in een toestand van moedeloosheid is terechtgekomen? 
 
Antwoord: 
Wanneer de moedeloosheid ons zo overheerst dat wij niet in staat 
zijn de plichten van ons dagelijks beroep of van onze christelijke 
roeping te vervullen. Wij hoeven er niet aan te twijfelen dat wij de 
grenzen van een gematigde droefheid zijn overschreden, wanneer zij 
ons onbekwaam maakt om onze gewone dagelijkse bezigheden, 
waartoe God ons roept, te verrichten. ‘Een iegelijk, waarin hij 
geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve bij God’(1 Kor. 7:24).  
 
Dit staat van Abraham als prijzenswaardig opgetekend: ‘Daarna 
stond Abraham op van het aangezicht van zijn dode, en hij sprak tot 
de zonen van Heth, zeggende: Ik ben een vreemdeling en inwoner bij 
u; geeft mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn dode van voor mijn 
aangezicht begrave’ (Gen. 23: 3 en 4). Onze droefheid gaat ook te ver 
als zij ons onbekwaam maakt tot het verrichten van zijn 
godsdienstplichten geheel in een troosteloze toestand geraakt. ‘Dit 
tweede doet gijleiden ook, dat gij het altaar des HEEREN bedekt 
tranen, met wening en met zuchting; zodat Hij niet meer het 
spijsoffer aanschouwen, noch met welgevallen van uw hand 
ontvangen wil’ (Mal. 2:13). 
 
Bovenstaand citaat is genomen uit ‘Het kromme in het levenslot’ (pagina 73) van 
Thomas Boston geboren in 1676 in het stadje Duns in het zuiden van Schotland. 
Het leven van Boston was niet gemakkelijk, vele tegenspoeden waren zijn deel. 
Hij had een zwak lichaam en een zwak zenuwgestel. Ook in zijn huiselijk leven 
moest hij gebukt gaan onder vele kruisen en tegenheden.  
 
De titel van zijn boek is ontleend aan Prediker 7:13: ‘Aanmerkt het werk Gods; 
want wie kan recht maken, wat Hij krom gemaakt heeft?’  
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Wie komt ons bestuur versterken? 
 

We zoeken twee personen, één die de fondswerving oppakt 
en één die voor de jongeren gaat! 

 
Schroom niet, kom ons helpen. 

 
Maak tijd vrij voor hen die het verdienen:  

onze kwetsbare naaste! 
 

Mail naar: hjkoetsier@winstuitverlies.nl 

Wie stuurt een kaart? 
 

Ingrid van den Ende-Kersten 
De Boei 19 

7325 NJ  Apeldoorn 
 

Zij is bestuurslid en wordt 
behandeld voor borstkanker. 

Memoblaadjes 
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Colofon 
 
De nieuwsbrief van Winstuitverlies is een periodieke uitgave. Donateurs krijgen 
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Info:  info@winstuitverlies.nl   Website: 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 
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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  
Ds. L. de Wit 
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