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Stichting Winstuitverlies 
  

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

echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere die steun en troost 

zoeken in Gods Woord.  

  

Stichting 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.  

  

Daarnaast wil Stichting Winstuitverlies 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. 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. 
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Wat de herfst leert… 
 

De natuur laat zien wat God met Zijn schepping beoogt. Hij onderhoudt deze 

aarde tot de dag van Zijn wederkomst.  

 

God laat in Zijn goedheid altijd zien dat Hij trouw is in het onderhouden van Zijn 

schepping. Hij houdt Zijn Woord. Dat is nu ook te zien in de herfst. Een prachtige 

kleurenpallet in het afsterven van de bladen. En na het afvallen van de bladen 

wordt de knop van ’t nieuwe leven zichtbaar. Die – als God het geeft – straks in 

het voorjaar tot bloei komt. Wie dat ziet, mag verder zien dan de soms 

deprimerende gedachte dat alles vergaat. ‘Ziet Ik maak alles nieuw!’  

 

In deze periode van het jaar denk ik in bijzonder aan hen die ernstig ziek zijn 

en/of geliefden hebben moeten missen. Ook in dit nummer zijn de 

levensverhalen te lezen van lotgenoten. Tegen deze periode tot aan het voorjaar 

kan zo opgezien worden. Het gemis van gezonden, energie – ook als je hersteld 

bent – en degenen die je ontvielen, wordt nadrukkelijker gevoelt. Juist als de 

avonden lang zijn en de feestdagen veel. Ook zijn er die ‘uitbehandeld’ zijn en 

niet weten of zij het voorjaar wel gaan meemaken.  

 

Wat de herfst leert… ‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw’. Al valt het blad af, de knop 

voor het nieuwe leven is er al.  Toebereidt door God. Het leert mij dat ‘het blad 

van mijn leven’ zal vallen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Maar als er 

een Knop is – nieuw leven, het geloof in Christus – door God toebereidt dan 

wordt het ‘eeuwig voorjaar’. Een leven tot in Eeuwigheid. Het Licht in donkere 

dagen. 

 

Ik wens u en jou veel lotgenootschap toe bij het lezen van dit nummer. 

 

Hartelijke groet,  

Henk-Jan Koetsier 

 

Bestuursvoorzitter  
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Die ene dag… 
 

Van de redactie: In herinnering aan onze koster, Arie Boerefijn, die samen met zijn 

vrouw de contactdagen van Stichting Winstuitverlies zo goed verzorgde. 

 

Toekomst, we denken er allemaal aan. We maken plannen, denken vooruit, zelfs 

heel ver vooruit. En als alles goed gaat, dan denk je dat de toekomst wordt zoals 

het plaats heeft in je gedachten. Totdat het moment aanbreekt dat door díe 

toekomst een dikke streep komt. 

 

De toekomst van mij, van ons als 

kostersechtpaar/-gezin was er één die ons 

gelukkig maakte. Ons werk was ons leven. 

Het maakte deel uit van ons gezinsleven. 

We gingen erin op. We wilden niets anders 

meer dan dit: zorgen voor anderen. 

Regelen dat alles goed liep in de kerk. Bij de 

bijeenkomsten die in de kerk gehouden 

werden. Mensen een dag bezorgen waar ze fijn op terug zouden zien. Hen 

verwennen die zorgen hadden. 

 

Zo waren Arie, mijn man, en ik ook op 6 september 2012 bezig in de kerk. De zaal 

netjes klaar zetten. De maaltijd gereedmaken die gebruikt zou worden door de 

gemeenteleden die mee zouden gaan met het gemeentereisje. Daar mochten we 

werken, waar de Heere ons een plaats had gegeven: te dienen in Zijn huis. 

 

Nooit vergeet ik het moment op die dag dat Arie naar me toe kwam en zei: “Het 

gaat niet, ik heb zo’n pijn bij mijn middenrif. Misschien gaat het over als ik een 

pijnstiller inneem, even ga liggen en dan weer verder ga.” Arie dacht zich te 

hebben vertild aan een zware doos. Maar… de pijn ging niet weg en ik maakte me 

zorgen over hem die me zo lief was. Daarom heb ik de huisarts gebeld, die wilde 

dat we direct naar haar toe kwamen. 
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De huisarts heeft Arie onderzocht en kon niks verontrustends vinden. Zij gaf ons 

een verwijsbrief mee voor het ziekenhuis om een CTG scan te maken. Ze zei nog:  

“Je bent een sterke man. Je zult straks wel weer thuis zijn en dan moet je de pijn 

maar bestrijden met pijnstillers.” Ze dacht sterk aan een verrekt middenrif. 

 

Mijn ongerustheid trok weer weg. Onwetend dat nog geen vijf minuten later Arie 

naast me in de auto, vóór de huisartsenpraktijk, weg zou zakken en nooit meer 

levend thuis zou komen. 

 

De artsen hebben gevochten voor zijn leven, gereanimeerd, schokken toegepast, 

naar het beste hartziekenhuis vervoerd. Het mocht niet meer baten. De Heere 

had beslist dat Arie zijn leven eindigde op 6 september 2012: die ene dag die mijn 

leven, ons gezinsleven, onze toekomst totaal veranderde. Het zou nooit meer 

hetzelfde worden... 

 

Nadat ik met een andere ambulance aankwam in het Antoniusziekenhuis, werd ik 

met vijf minuten geroepen: ‘We moeten de behandeling stopzetten, het heeft 

geen nut meer; wilt u erbij zijn?’  

Dat wilde ik en de beademing stopte, zijn laatste zucht...  

Mijn lieve Arie, hij was niet meer. 

 

Zo moesten er op die ene dag in september andere dingen geregeld gaan worden 

dan een maaltijd. Moest ik mijn kinderen gaan vertellen dat hun lieve papa niet 

meer leefde. Dat hun toekomst er één zou zijn zonder hun vader. Ook zij beseften 

direct dat ons hele leven zou veranderen. Eén van onze kinderen zei: “Maar 

mama, dan moeten we ook gaan verhuizen.” Ja, we zouden ook moeten gaan 

verhuizen, want ons huis was het huis van de kerk, de kosterswoning. En we 

wisten dat er iemand in zijn plaats zou moeten komen om zijn werk, ons werk dat 

ons zo liefs was, over te nemen.  

 

1 juli 2007 kwam Arie in dienst van de kerk, het moment waar we jaren naar uit 

hadden gezien, waar we om gebeden hadden of we nog eens die functie zouden 

mogen vervullen. Als Arie op de omstandigheden zag, op wie hij was, kon hij het 

niet geloven dat hij ooit dat werk zou mogen gaan doen. Hij worstelde met zijn 

zonden, bedreven in zijn jonkheid. Gezondigd tegen de Heere, geleefd in de 
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genietingen van de wereld. Het achtervolgde hem zo vaak, in zijn worstelingen of 

de Heere ook voor hém gestorven zou zijn. Hij zag 

er naar uit dat de Heere sprak tot zijn hart dat zijn 

zonden hem vergeven waren. Er waren wel 

momentjes dat hij het mocht geloven, dat hij ook in 

het geluk van Gods kinderen mocht delen.  

Eén zo’n moment was na een dienst waarin het 

Heilig Avondmaal bediend werd en er gezongen 

werd: “Dan zullen daar de blijde zangers staan.” Hij 

zei: “Oh An, ik zag me een moment daar tussen 

staan, tussen die blijde zangers.” Maar daarna kon 

de duivel hem weer zo bespringen, als hij hem liet 

zien wat hij vroeger gedaan had. 

 

Maar de Heere komt aan Zijn Eer. In het ziekenhuis toen de heer J. Mauritz er in 

de eerste momenten bij was, zei hij: “Toen ik hierheen reed kwam er met kracht 

in mijn hart de woorden uit Jesaja 40: ‘Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God 

zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd 

vervuld is, dat haar ongerechtigheid  verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN 

dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden’.” 

 

Ik heb er zelf mee geworsteld: ‘Heere, wilt U laten weten of dát zijn deel mag zijn, 

dan zou mijn smart zo heel anders zijn’. Na een slapeloze nacht pakte ik in de 

vroege ochtend mijn bijbel. Die ging open bij psalm 30:8 berijmd:  

‘Gij hebt mijn weeklacht en geschrei; Veranderd in een blijde rei; 

Mijn zak ontbonden en mij weer; Met vreugd omgord, opdat mijn eer 

Niet zwijg’; zo klimt Uw lof naar boven; Mijn God, U zal ik eeuwig loven’. 

 

Het verdriet is zo groot, het gemis zo ontzettend diep. Maar met die wetenschap, 

dat we geloven mogen dat hij zijn strijd te boven is, kunnen we toch verder. Onze 

toekomst is totaal veranderd. In de wetenschap dat Hij nooit veranderd, Hij 

getrouw blijft, mogen we biddend onze toekomst in Zijn handen geven. 

 

Annemarie Boerefijn-Muijt  

Woerden  
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Boekpresentatie ‘Een wolk in mijn been’ 
 

24 september 2013. Opnieuw een bijzondere dag voor mij en ons gezin! De 

eerste dozen met boeken zijn bij Uitgeverij De Banier aangekomen. Twee dagen 

later kom ik thuis uit school en staat er een kartonnen exemplaar bij ons op tafel, 

spannend! En sinds die dag is het een feit, het boek ‘Een wolk in mijn been’ is 

echt te koop.  

 

De toekomst. We houden ons ontzettend 

bezig met de toekomst. Als het maandag 

is, denken we vaak aan dinsdag of werken 

we hard, omdat dinsdag iets af moet zijn. 

En als het dan eenmaal dinsdag is, zitten 

we met ons hoofd eigenlijk al bij de 

woensdag. 

En dat moet natuurlijk ook, want we 

moeten onze verantwoordelijkheden 

nemen op ons werk en op school. Maar 

de dag van morgen is voor ons geen zekerheid. Als u deze nieuwsbrief leest, weet 

u dat net zo goed als ik. Want dan heeft u dat zelf ook ervaren… 

 

Wanneer we chemokuren ondergaan, zien we uit naar de tijd dat die voorbij 

zullen zijn. Dat we fijn thuis kunnen blijven bij onze familie, dat ons haar weer 

gaat groeien en we niet meer hoeven over te geven van alleen al de geur van 

koffie. 

Daar zag ik ook naar uit, in 2008. En in mei van dat jaar was het dan eindelijk zo 

ver: klaar! Gewoon kláár met de chemokuren… 

Het leven daarna was die eerste maanden werkelijk fantastisch. Ik voelde elke 

dag hoe ‘lang’ mijn haar al was, ik at alles met hernieuwde smaak en ik genoot 

van het thuis zijn; van de dingen die weer konden. 

 

Een jaar later liep de toekomst toch weer anders dan gedacht. Hoe kon het nu dat 

ik me zo in de war voelde en verdrietig terwijl ik nog leefde? Ik had toch juist alle 

reden tot dankbaarheid? Maar zo voelde ik me niet. Hoe ik het ook probeerde. 
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Daarom ging de weg langs een psycholoog. Een element na kanker waar niet vaak 

over gepraat wordt. Want het gaat toch weer goed? Lachen dan maar, want het 

leven is weer mooi. Dat is vaak de goedbedoelde reactie. 

 

Daarom gaat het boek wdt ik geschreven heb niet alleen over de tijd dat ik kanker 

had. Maar ook een beetje over de tijd daarvoor en de tijd daarna. Omdat een 

kankerpatiënt niet alleen maar kankerpatiënt is.  

Ik weet, net als vroeger, niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar gelukkig 

hebben we Matthéüs 6. De woorden uit Mattheus 6 roepen om vertrouwen in 

Zijn zorg, Die niet beschaamd heeft. 

 

Boek bestellen? Dat kan via www.martinedewit.com/boek/   
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Volgen zonder vragen, wat God doet is goed! 
 

De eerste keer dat ik met kanker in aanraking kwam, was toen mijn 

schoonmoeder – nog maar 48 jaar – ziek werd. Na onderzoek bleek dat zij 

uitgezaaide baarmoederhalskanker had. Dat is ondertussen zo’n 43 jaar geleden. 

Een ervaring die erg confronterend was voor mij en vooral voor mijn man. 

 

Maar toen was ik getrouwd en had ik een jong gezin. Een heel andere situatie dan 

wanneer kanker je eigen echtgenoot treft. Het begon toen Ad, mijn man, last 

kreeg van zijn linkerbeen. Het lopen ging moeilijk. Aanvankelijk dacht hij aan een 

verlamde spier of iets dergelijks. Omdat het niet overging, gingen we toch maar 

naar de dokter. Ad werd doorgestuurd naar de neuroloog. Een CT-scan van zijn 

hoofd werd gemaakt en na enkele uren kregen we al de uitslag. Er bleken drie 

tumoren in zijn hersenen te zitten, (later bleken dat er vijf te zijn) uitzaaiingen van 

een kwaadaardig gezwel elders in het lichaam. De diagnose was meteen duidelijk: 

genezing uitgesloten. Hij moet hooguit nog in maanden van leven denken.  

 

Men zegt dan vaak: ‘Dan staat de wereld op zijn kop’. Zo was dat niet voor ons. 

Meerdere keren waren wij in ons leven met de betrekkelijkheid van het leven 

geconfronteerd. Mijn drie broers waren alle drie al overleden. Natuurlijk was de 

boodschap die Ad kreeg een harde klap, maar ik leefde al sterk met het besef dat 

je leven ineens voorbij kan zijn.  

 

Zo zei ik vaak tegen Ad, als we samen een dag gefietst hadden, dat kon doordat  

mijn man nog maar twee dagen voor zichzelf werkte, “Wat hebben we het toch 

goed. Het kan morgen voorbij zijn.” Achteraf zie je pas dat de Heere ons als het 

ware voorbereidde. 

 

Voorbereidde op de die vreselijke boodschap: ongeneeslijk ziek. Of zoals de Bijbel 

het zegt: ‘Bereid uw huis want u gaat sterven’. Ad was ook niet echt uit het lood 

geslagen. De dokter had ons na de boodschap alleen gelaten. Onze 

schoondochter was bij ons. Ad begon te vertellen over wat hij de zondag er voor 

ervaren had toen hij artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over het 

hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus had gelezen. Dat had veel kracht 
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bij hem gedaan. Ad moest meteen in het ziekenhuis blijven voor verdere 

onderzoeken.  

 

’s Avonds kwamen de kinderen op bezoek. Ze hadden het bericht telefonisch van 

mij gehoord. Ad kon niet anders dan over Gods goedheid in Zijn Zoon Jezus 

Christus spreken. Hoewel de kinderen ook erg verslagen waren door de vreselijke 

boodschap, waren ze ook verwonderd over de rust die mijn man en ik allebei 

mochten hebben. 

 

Na vervolgonderzoek bleken de longen van Ad ook vol tumoren te zitten.  Een 

nier en een rib waren eveneens al aangetast. De doktoren begrepen dan ook niet 

dat mijn man nog zo'n goede conditie had. 

De foto's passen bij een kankerpatiënt in de 

laatste fase. De neuroloog zei tegen Ad: "U 

moet nú alles regelen, want u bent nú nog 

goed." We moesten rekening houden met 

uitval van het gezichtsvermogen, uitval van 

de spraak en gedragsverandering. Samen 

hebben we met de begrafenisondernemer 

de uitvaart voorbereid. Ad liet veel aan mij 

en de kinderen over. Het belangrijkste was 

voor hem dat in zijn ziekte en sterven God 

verheerlijkt zou worden. Het lied van 

Jacqueline van der Waals was steeds bij hem. 

‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt 

des Heeren hand’. Vooral de regels: ‘Leer mij 

volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet is 

goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed’ waren 

voortdurend zijn gebed. 

 

Het was dagelijks tot onze grote verwondering dat we zo veel rust en vrede in ons 

hart mochten ervaren over de weg die de HEERE met ons ging. Ondanks dat er 

ook verdrietige momenten waren. Vanaf het begin van de ziekte van mijn man 

voelde ik dat onze wegen een verschillende kant uitgingen. Hij leefde naar het 
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einde toe en ik zou alleen verder moeten. Maar wat dat inhoudt kon ik toen nog 

niet beseffen. 

 

Ik las in die periode een stukje in het RD over het Licht dat God kan geven in de 

weg die Hij met je gaat. In dat Licht komen ook gebeurtenissen te staan. Dan zijn 

er geen vragen meer. Wie Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal 

het Licht des levens hebben. Zo was het. Er was geen duisternis, maar het Licht, 

overgave en vrede. De HEERE heeft ons beiden de gehele ziekteperiode 

doorgeleid. 

 

De verwachting dat Ad maar drie maanden meer zou leven, kwam niet uit. Dat 

gaf gemengde gevoelens. Je bent blij dat je nog wat langer bij elkaar mag zijn, 

maar het bijstellen van het perspectief is emotioneel ook belastend. Ad was 

gereed om heen te gaan en was alleen nog met geestelijke zaken bezig. Gaat het 

langer duren dan vragen ook de alledaagse dingen weer je aandacht. 

 

Veel onderwijs en troost hebben we in die periode uit de psalmen ontvangen. 

Elke ochtend na het ontbijt las ik een psalm. Nooit eerder ervoeren we zo sterk 

dat God in bijna elke psalm Zijn hulp toezegt en laat weten wie Hij is: ‘Een 

Toevlucht, een Sterkte, een Rots om in te wonen’. 

 

We hebben ontzettend veel medeleven ervaren in die tijd. Elke dag was er post. 

Kaarten met bemoedigingsteksten. Velen schreven dat ze voor ons baden. 

Familie, vrienden en ook vanuit de kerkelijke gemeente. Er werd heel veel 

meegeleefd. Zo hebben we het ook gevoeld. Het was of er als het ware een muur 

van gebed om ons heen was. 

 

De ziekteperiode heeft 7,5 maand geduurd. Ad heeft nooit echt pijn gehad. Wel 

duwde een tumor tegen de zenuw van de stemband. Vanaf dat moment kon hij 

alleen maar fluisteren. Lopen kon hij op het laatst ook niet meer. Maar 

uiteindelijk heeft hij maar één week volledig op bed gelegen. De zondagavond 

voor zijn sterven vroeg hij ons, de kinderen waren er ook allemaal, of we psalm 

116 wilden zingen. Fluisterend probeerde hij de woorden mee te zingen. De 

volgende dag is hij overleden. Ook tijdens de begrafenis heb ik me wonderlijk 

gesterkt gevoeld. ‘De HEER' was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij’.  
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Daarna heb ik wel een terugslag gekregen. Want dan ga je inleven wat het is om 

alleen verder te moeten gaan. Een leeg en stil huis. Ik zie dat de HEERE tijdens de 

ziekteperiode van Ad op een heel bijzondere wijze Zijn ondersteuning heeft 

gegeven. Nu is het vaak zo dat ik vanuit de diepte mij vastklamp aan Zijn Woord. 

De HEERE heeft me eens krachtig bepaald bij Psalm 146: ‘Hij houdt de wees en de 

weduwe staande’. Dat mag ik Hem elke dag opnieuw voorhouden, want het is 

Zijn eigen Woord en dat staat vast!  

 

Met de HEERE komen we nooit beschaamd uit. Hij geeft hen moed en krachten, 

die hopend op Hem wachten. 

 

Geertje Cornelissen-Verweij 

Apeldoorn  
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Uit het dagboek van Arjan Visser 
 
In de jaren dat mijn man scriba was van de kerkenraad Gereformeerde Gemeente 
van Groningen zijn bepaalde gebeurtenissen onvergetelijk.  
 
Eén ervan begon met een telefoontje uit Poortugaal. Juist een dag voordat we 
met vakantie gingen. Mevrouw Visser vertelde in dat gesprek dat haar zoontje 
van tien jaar naar het Academisch ziekenhuis (nu UMCG) van Groningen moest in 
verband met recentelijk geconstateerde botkanker in zijn been.  
 
Ze vertelde in het kort dat ze sinds de diagnose (tien dagen eerder) al naar 
verschillende ziekenhuizen was geweest, waar men steeds zei dat het been 
geamputeerd moest worden. In een ziekenhuis zei men: “Of je moet naar 
Groningen gaan.” Zo kwamen ze hier in het ziekenhuis in Groningen terecht waar 
de onderzoeken inmiddels waren begonnen, maar de afstand was een bezwaar.  
 
De schrik was groot, ik durfde niets te zeggen over de ziekte, terwijl ik wist dat 
botkanker bij jonge mensen meestal zeer agressief is. Voor huisvesting was er een 
oplossing, want wij gingen de volgende dag op vakantie. De Familie Visser kon 
dan die tijd wel in ons huis wonen. En de daarop volgende tijd waren ze in Assen, 
in het huis van een broer van de ouders, die waren ook met vakantie. Later kon 
mijn man voor een huis zorgen in de stad waar ze konden wonen zolang dit nodig 
was.  
 
Graag wil je zo’n kind en zijn ouders helpen, maar wat voel je dan je onmacht.  
Dan is er maar één weg open, de weg naar Boven, naar God. Dan mag je hopen 
op die God die tegen Abraham zegt: “Zou er voor Mij iets te wonderlijk zijn?”  
Zoals gewoonlijk werd er die zondag in de kerkelijke gemeente voorbede gedaan, 
deze keer voor Arjan. De gemeenteleden namen dat ook mee naar huis. Iedereen 
leefde mee, vooral toen het heel moeilijk was met de laatste chemokuur voor de 
operatie.  
 
Wat waren we allemaal blij toen we hoorden dat het gezwel ingekapseld was en 
Prof.Oldhoff het weg kon nemen en een prothese plaatste in zijn been.  
 
De weg naar de genezing was niet gemakkelijk, maar het ging steeds vooruit.  
Wat waren we blij dat het goed ging en wat zijn we blij dat het goed blijft gaan.  
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Altijd als ik Arjan zie, denk ik terug aan die tijd, toen we wisten hoe ernstig het 
was. Dan brachten we onze zorgen bij God vroegen Hem om zijn genezing.  
 
Dan weet je weer zo zeker ‘Jezus leeft’. Hij is gekomen om barmhartigheid te 
bewijzen en nog veel meer te werken door de verdrukking heen. Hij heeft Arjan 
niet alleen genezen voor nu, maar Hij heeft hem ook voor de toekomst 
verwachting gegeven, voor altijd. Dan kan Arjan zeggen: “We hebben Hem lief, 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”  
 
J.J.van Willigen-Kirpestein  
(Haren, 1987) 
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Herfst 
 

Psalm 65:12 

 

De zomer heeft een eind genomen, 

verdwijnen gaat het groene blad. 

De herfst is rustig aangekomen, 

die ieder jaar bekoring had. 

Lage zonnestralen, 

and’re kleuren pralen, 

kouder wordt de nacht. 

’t Past ons hier te merken 

op Gods grote werken, 

heerlijk voortgebracht. 

 

Zijn goedheid kroont de jaargetijden; 

zij wiss’len naar Zijn vast besluit. 

Zijn woord zou Noachs hart verblijden. 

God sprak toen Zijn belofte uit; 

‘Voortaan, al de dagen, 

zal Ik d’ aarde dragen, 

nooit een zondvloed meer! 

Ga in ’t voorjaar zaaien 

en in ’t najaar maaien. 

Jaarlijks keert dit weer.’ 

 

 

 

W. Droogers 

Uit ‘Want Hij is onze vrede’ 

 

 

 

 
 

’t Natuurverbond blijft altijd duren, 

zolang de tweede wereld staat. 

Door dag en nacht verglijden d’uren, 

totdat de laatste ure slaat. 

God heeft voorgenomen: 

zomer, winter komen 

op hun vaste stond. 

Hitte volgt op koude, 

dat ’t niet op zal houden. 

Waarborgt Gods verbond. 

 

Na zomerhitte, die kan blaken, 

volgt toch terstond de winter niet. 

De zomer zal eerst plaats gaan maken 

voor herfst, die ons haar schoonheid 

biedt. 

Geel’ en bruine blaad’ren, 

stormen zullen naad’ren! 

De natuur wordt stil. 

Zijn de kleuren prachtig, 

God zendt straks almachtig 

winden naar Zijn wil.  



 
4 Nieuwsbrief   

Winst en verlies 
 
Wederwaardigheden die bij de redactie bekend zijn uit de periode tussen het 
verschijnen van deze en de vorige nieuwsbrief. 
 
- Op de landelijke contactdag 20 april 2013 zijn opnieuw zestig deelnemers 

verwelkomd. De inleiding werd gehouden door ds. A.J. de Waard die ons 
vertelde over zijn ervaringen in zijn eigen leven. Over de strijd die hem dat 
gaf en de Troost die voor hem tot heil was, vertelde hij ons. In de middag 
zijn we in verschillende groepen met elkaar in gesprek gegaan; 
 

- Op 26 april 2013 ontvingen we het verdrietige bericht dat Jan Eerland in de 
leeftijd van 65 jaar is overleden. Boven de rouwkaart stond Psalm 23. Toen 
we hem in de periode ervoor belden, bleek hij die dag juist jarig. Het was 
een bijzonder en open gesprek.  Jan was betrokken bij Stichting 
Winstuitverlies en heeft de stichting samen met zijn vrouw aanbevolen op 
regionale bijeenkomsten. Zijn vrouw en kinderen wensen we Gods nabijheid 
toe in het verwerken van dit verlies.; 
 

- In de zomerkerkdienst te Raron in Zwitserland, waar ds. L de Wit uit 
Bleskensgraaf voorging, is er een collecte gehouden ten behoeve van 
Stichting Winstuitverlies. De collecte heeft het mooie bedrag van € 290,- 
opgebracht, waar we de initiatiefnemer en gevers hartelijk voor bedanken. 
 

- Ingrid van de Ende-Kersten heeft besloten haar bestuurstaak neer te leggen. 
Zij heeft vanaf medio 2010 totdat zij ziek werd in oktober 2011 secretariële 
werkzaamheden verricht. Na haar behandelingen en eerste herstel heeft zij 
de bestuursvergaderingen bijgewoond. Helaas moest zij vanwege beperkte 
energie besluiten te stoppen als bestuurslid; 
 

- Onze penningmeester, Arjan Visser, heeft na een periode van veel pijn aan 
zijn kruisband van zijn ‘goede’ been op 4 oktober jl. een nieuwe kruisband 
gekregen. Hij zal een lange periode moeten revalideren. 
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Literatuur over Winst-uit-verlies 
 

Hij schenkt mij hulp 

C.H. Spurgeon 

EAN code 9789033124518 

  

Spurgeon wist uit eigen ervaring van moeite en 

verdriet op de levensweg. Daardoor kon hij van 

binnenuit woorden ter bemoediging spreken. Hij 

deed dat in bewogen woorden, recht uit zijn 

hart. Op een heldere manier laat hij Bijbels licht 

schijnen voor hen die het moeilijk hebben. 

  

 

 

 

 

 

 

Ziekten en genezing in de Bijbel, 

Dr. H.J. Agteresch  

EAN code 9789033125928 

  

In de tijd van de Bijbel leden mensen aan ziekten 

die vandaag nog volop voorkomen. In dit boek 

worden deze ziektebeelden beschreven en 

wordt de vraag beantwoord aan welke 

diagnosen we kunnen denken. De auteur 

behandelt de oorsprong en het voorkomen van 

ziekten. Ziekten geven vaak strijd in het leven. 

De Heere wil met ziekten geestelijke lessen 

leren. Het weergeven daarvan maakt dat dit 

boek pastoraal van toon is.  
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Landelijke contactdag Najaar 2013 
 

Wanneer? 
D.V. zaterdag 16 november 2013. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 
uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst. 
 
Waar? 
In één van de zalen in de ‘Bethlehemkerk’, Oudelandseweg 50, 3443 
AC in Woerden. 
 
Thema? 
‘Geeft Winstuitverlies (on)verbondenheid?’ Het thema wordt vanuit 
Bijbels perspectief belicht door prof. dr. T.M. Hofman, docent aan de 
TUA en zelf behandeld voor kanker. Na een korte pauze zal de inleider 
uw vragen beantwoorden. 
 
En verder? 
Naast veel ruimte voor ontmoeting kan er na de lunch in groepen 
verder gesproken worden over het thema. 
 
Kosten? 
€ 15,00 per persoon (donateur) 
€ 17,50 per persoon (niet-donateur) 
 
Meer info & opgave op de website www.winstuitverlies.nl 

 

Steun Winstuitverlies! 
Word nu donateur voor 

minimaal € 15,00 per jaar. 
 

Mail naar: 
donateurs@winstuitverlies.nl 

 

Presentatie Winstuitverlies 
Waddinxveen  

 
D.V. 27 november 2013 
(zie site voor meer info) 

Memoblaadjes 

 


