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Nu jaagt de dood geen angst meer aan!?
Je zult maar voor de dood staan. De dood voor ogen houden als het lijden langer
duurt of de prognoses ongunstig zijn. Er uitzaaiingen zijn gevonden. Je naast het
lijden of stervensproces staat van degene die je zo lief is. Geen angst?
Maar het kan juist ook dat je als door een wonder hersteld bent van kanker. Je
verder leeft met de gevolgen die de behandelingen op je leven hebben. Het je
bezig houdt of de kanker, dezelfde of een andere soort, jou opnieuw treft. De
gedachte alleen al aan opnieuw ziek worden jaagt je op en verlamt je. Geen
angst?
De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Het wordt nogal eens
genoemd, wanneer men denkt aan sterven. Alleen… het gaat hier niet om ons
levenseinde, maar om de jongste dag. De wederkomst van Christus. Dan zal de
dood eeuwig te niet worden gedaan. De opstanding van ons allemaal.
Hoe omgaan met de dood? In ‘Stervenskunst’ wijst William Perkins ons een
uitnemende weg. Een levensweg voor gezonde mensen, maar in het bijzonder als
zalf voor zieke mensen. Het leven, zegt Perkins, is vanaf de geboorte bedoeld als
bijzondere voorbereidingstijd op ons levenseinde. Iedere dag dat we het leven
krijgen is meer dan we verdienen, is genade. Wie niet uit genade leeft, wie niet
gelooft in Christus, is reeds gestorven. Je bent, gezond of ziek, dood voor God.
Hoe worden we verlost van angst voor de dood? Door ons voor God te
verootmoedigen, Hem onze zonden belijden en uit te zien naar Zijn genade. Wie
door het geloof op Jezus ziet die vreest voor dood en helle niet. Die ontvangt het
eeuwige leven en zal de dood niet zien. De angst is weg want het levenseinde is
de doorgang geworden tot het eeuwige leven. Jezus heeft de dood overwonnen
en leeft! En wij zullen door Hem met Hem leven!
Het is Pasen geweest. Christus is opgestaan uit de doden. Nu jaagt de dood – voor
wie in Hem gelooft – geen angst meer aan. Het eeuwige leven vangt nu al aan!
Hartelijke groet,
Henk-Jan Koetsier
P.S. Welkom op de Jubileumcontactdag DV zaterdag 13 juni 2015!
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Mijn vader leeft!
Nietsvermoedend zat ik op school, een dag zoals alle anderen. ’s Ochtends naar
school, de lessen volgen en tussen de middag thuis eten met pa en ma. Dat dacht
ik tenminste.
Vol verhalen kwam ik thuis om deze te vertellen. Maar het waren niet mijn
ouders die thuis op mij zaten te wachten, maar mijn schoonzus. Die mij vroeg om
te gaan zitten, dan voel je gelijk dat er wat is. Ze begon mij te vertellen: “Je weet
natuurlijk dat papa al een paar dagen niet zo lekker is, daarom is hij vanochtend
naar de dokter geweest. De dokter vond het beter om het in het ziekenhuis
verder te laten onderzoeken. In het ziekenhuis kwamen ze erachter dat er iets
niet goed was met zijn hart. Om zijn hart onder controle te krijgen hebben ze
hem medicijnen gegeven. Maar hij kon niet goed tegen deze medicijnen en heeft
er een hartstilstand van gekregen. Gelukkig leeft hij nog, maar hij is wel erg ziek.”
Het sloeg als een bom in en voor mijn gevoel stortte mijn wereld in... Het eerste
wat door mij heen schoot was, waarom? Waarom mijn vader? Samen met mijn
schoonzus heb ik toen gebeden. Dat hielp mij zo erg. Er kwam een stukje rust in
mij. Natuurlijk was ik nog steeds erg verdrietig en ontzettend bang maar toch
voelde ik dat Hij erboven stond, dat Hij de macht had om mijn vader beter te
maken.
Eind van de middag mochten we naar mijn vader toe. Hij lag op de hartbewaking.
Voordat ik naar hem toeging had ik mijzelf voorgenomen niet te huilen, maar
toen ik daar in dat ziekenhuisbed mijn vader zag liggen, brak mijn hart. Eventjes
mochten we maar bij hem zijn en toen we weggingen was het voor mijn gevoel
net een afscheid. Met mijn broer en zus ging ik mee naar huis. Alles leek net een
droom, we deden alles op automatische piloot en waren met onze gedachte nog
in het ziekenhuis bij pa.
Voordat ik ging slapen kon ik niet echt bidden. Maar dat hoefde toen ook niet. Ik
heb alleen maar gehuild en gevraagd of Hij wil helpen. De volgende dag moest ik
gewoon naar school. De dag gaat dan wat sneller. Aan het einde van die dag
vertelde de artsen dat ze dachten dat mijn vader acute leukemie had en dat hij
nog maar kort te leven had. Ik wist totaal niet wat leukemie was maar de
gedachte dat mijn vader nog maar kort te leven had was al erg genoeg. Elk
bezoekje aan mijn vader vond ik fijn maar toch ook erg moeilijk. Het hoorde niet,
mijn vader daar in dat ziekenhuis en wij thuis.
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Allemaal onderzoeken werden gedaan bij mijn vader en na enkele dagen kwamen
de artsen erachter dat het geen acute leukemie was, maar chronische leukemie.
Mij werd uitgelegd dat acute leukemie te genezen is, maar de kans dat je het
overleefd is klein en dat chronische leukemie niet te genezen is, dat je dat
levenslang houdt. Met medicijnen kan het onder controle gehouden worden. Aan
de ene kant was dat een enorme opluchting, maar toch voel je nog de twijfels
van, hoelang zou pa nu dan nog leven enzovoorts?
Toch knapte mijn vader langzaam op. Wat ik echt als een zorg van de Heere heb
ervaren. Hij gaf ons de waarschuwing dat de dood zo dichtbij is. Dat die komt
wanneer wij het niet verwachten en toch hielp Hij ons en hield mijn vader vast.

Nu bijna 6 jaar later gaat het zo ontzettend goed. In juni 2014 is mijn vader mee
gaan doen met een onderzoek. Hij is toen gestopt met de medicijnen tegen de
leukemie en nu 10 maanden later is zijn bloed nog goed. De leukemie is nog niet
terug gekomen. Wat een wonder.
Toch moet ik toegeven dat ik het nu vaak vergeet. Dat ik vergeet dat God mij, ons
zo heeft geholpen in de tijden dat wij het zo moeilijk hadden, maar nu nog. Elke
keer als mijn vader voor controle gaat naar het ziekenhuis, geeft Hij weer dat mijn
vaders bloed goed is. Omdat het zo goed gaat, vergeet ik vaak de zorg van de
Heere. Maar dat verdient Hij niet. Want Hij heeft voor ons gezorgd en dat doet Hij
nog.
Lisette de Waard, Nieuwdorp
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Vrijwilliger Communicatie

Het bestuur van Stichting Winstuitverlies is op zoek naar een vrijwilliger die zich
voor de stichting in wil zetten voor de communicatie met de doelgroep.
Zijn of haar taken bestaan uit:
- Het verzorgen van de nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt;
- Het redigeren en actualiseren van de website;
- Het zorgen voor PR uitingen, zoals advertenties, flyers e.d.
- Het ondersteunen van bestuur in de publiciteit bij activiteiten.
Wat daarbij van belang is om over te beschikken:
- Persoonlijke kwaliteiten om genoemde taken uit te voeren;
- Kennis van MS Office en andere relevante applicaties;
- Gebruik van de sociale media, zoals Facebook.
Ben jij enthousiast en gedreven om voor anderen met kanker of hun naasten van
betekenis te zijn en beschik je over genoemde kwaliteiten?
Het bestuur komt dan graag in contact met jou en ziet je reactie tegemoet. Voor
meer informatie en/of jouw reactie kun je terecht bij Henk-Jan Koetsier,
voorzitter bestuur. Bereikbaar per mail: hjkoetsier@winstuitverlies.nl of
telefonisch op 06-12854832.
Wij zien uit naar jouw reactie!
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Drieluik 1 - Zo moeder, zo dochter
Het lijkt zo gewoon… een man, 2 gezonde zoons, familie en vrienden om mij
heen… en toch is het een wonder dat ik er nog ben!
‘Altijd’ dacht ik dat ik ook borstkanker zou krijgen, net als mijn moeder. Maar dat
ik dat op dezelfde leeftijd zou krijgen, en dat onze zoon Jan Jaap net zo oud zou
zijn als mijn jongste zusje toen, had ik niet bedacht… Het was dan ook geen
verrassing toen ik in juli 2006 de diagnose ‘borstkanker’ kreeg.
Mijn moeder
Ik was 7 jaar toen mijn moeder de 1e keer ziek werd en toen ze overleed was ik
een maand daarvoor 9 jaar geworden. Ik weet nog dat ze de laatste weken veel
op de bank zat en ons en anderen waarschuwde om vooral de Heere te zoeken
als je jong bent.
In de tijd dat ze ziek was,
ging ik vaak bij
vriendinnetjes spelen. Ik
vond het juist niet fijn als
vriendinnetjes bij mij
kwamen, want dan zagen
ze dat mijn moeder ziek
was en dat wilde ik niet.
Ik wilde graag net zo zijn
als anderen en de zorgen
thuis ontlopen.
Op de foto Heidi met links haar twee zussen en moeder

Nooit zal ik vergeten toen de directeur na de pauze onze klas binnen kwam. Hij
fluisterde wat tegen onze meester die naar mij keek. Op dat moment wist ik het…
mijn moeder was gestorven.
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Ook na het overlijden van mijn moeder hadden we gezinshulp. Vaak was er
familie in het weekend, maar als mijn vader het weekend alleen was met ons
(mijn zusjes van 3 en 5 jaar en ik), kookte ik het eten. Aardappels schillen,
gehaktballen braden, boontjes schoonmaken, een cake bakken, ik deed het
allemaal. Na ruim 2 jaar hertrouwde mijn vader en kregen we nog een zusje en 3
broertjes.
Mijn ziekte
Juist door mijn ziekte is de band met mijn tweede moeder erg verstevigd! Ze was
en is als een moeder voor ons. Zorgen brengen je dichter bij elkaar. Mijn ouders
stonden dag en nacht voor ons klaar. Ook van mijn zussen, broers, verdere familie
en vrienden kregen we veel steun. In 2006/2007 is Jan Jaap tijdens de periode
van bestralingen en chemo bij mijn ouders een heel aantal weken in huis
geweest. Hij was toen 3 jaar, maar weet er nog heel veel van.
In ons huwelijk grijpt ziekte ook in! Echter, zorgen verbinden ook. Voor onze zoon
Jan Jaap is het niet makkelijk geweest. Zeker ook toen ik begin 2011 opnieuw
borstkanker kreeg, was Jan Jaap 7 jaar. We zijn best open naar hem geweest,
zonder al te veel details te vertellen. Je hebt er niks aan om kiekeboe te spelen
naar je kind. Hij was opnieuw zijn veiligheid kwijt.
We hebben duidelijk de leiding van de Heere ervaren tijdens de chemokuren in
2011. De chemokuren werden een paar keer uitgesteld omdat mijn bloed nog
niet hersteld was. Zo kreeg ik dus in andere weken de kuur dan van tevoren
gepland was. En zo kon ik de hele dag de bruiloft van mijn zus en zwager
meemaken, net als het 25-jarig huwelijk van mijn ouders!
Ook vanuit onze kerkelijke gemeente kregen we veel meeleven. Bijzonder dat
zoveel mensen om je heen staan. Wat waardevol dat er voor ons gebeden werd.
Mijn man Arjan ging altijd mee naar het ziekenhuis. Zijn werkgever gaf hem alle
ruimte en dat was ontzettend fijn.
De artsen gaven aan dat de chemokuren zo’n schade aan zouden richten, dat het
krijgen van kinderen nagenoeg uitgesloten was. Een half jaar na de grote operatie
in 2011 mocht ik van mijn behandelend arts zwanger worden. En kort daarna
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waren we in blijde verwachting! Hier hadden we wel op gehoopt, maar niet meer
op gerekend, en zo’n groot wonder hadden we zeker niet verdiend! Eind 2012
schonk God ons een zoon en broertje Henk. Vernoemd naar mijn vader!
Mijn vader
Ook de boodschap die mijn vader kreeg, prostaatkanker, is ingrijpend. Het laat
zien dat we hier geen blijvende stad hebben. Het is fijn om mijn ouders bij te
staan tijdens de ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Ik vind het bijzonder dat
ik dat kan en mag doen. De Heere geeft nog genadetijd! En als mijn vader dan
goed van de Heere spreekt, kan ik daar alleen maar jaloers op worden.
Het is bijzonder dat ik er nog ben! Ook al blijf ik last houden van vermoeidheid en
is mijn concentratie niet heel hoog, toch geeft de Heere mij kracht om voor ons
gezin te zorgen en dat ik ook nog op school kan werken…
Dan blijft er alleen verwondering over. We hebben aan den lijve ondervonden dat
God nog wonderen doet! Op het geboortekaartje van Henk stond Psalm 103:2
“Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden”.
Heidi de Rooy – Hartveld
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Drieluik 2 - Mijn vrouw, mijn dochter en ik
We waren een gelukkig gezin. Een vader, moeder en drie dochtertjes. Het ging
allemaal voorspoedig. Totdat mijn vrouw Atie hoorde dat ze een kwaadaardig
knobbeltje in haar borst had. Dezelfde week werd ze nog geopereerd. Op de dag
van de operatie scheen de zon. Ik heb toen mogen ervaren dat God trouw is.
Een jaar is het goed gegaan met Atie. Opnieuw kwam er een knobbeltje in haar
borst. Er was geen genezing meer mogelijk. We hebben nog vijf maanden samen
mogen zijn. Dat waren moeilijke maanden, maar tegelijkertijd de rijkste maanden
van ons huwelijk. We mochten samen dichtbij en uit Gods Woord leven. Atie
heeft tijdens haar ziekte aan buren, vrienden en familie mogen vertellen dat er
maar één ding belangrijk is in dit leven.
In deze tijd kregen we veel meeleven. Vanuit de gemeente kregen we regelmatig
pastorale bezoeken. Atie was erg gesteld op één van de ouderlingen. Het was een
ouderling die niet zoveel zei, maar wel de gave had van het luisteren. Een week
voor haar overlijden heeft ze afscheid genomen van ouders, zussen, zwagers,
kinderen en familie. Ik bleef bij haar en vroeg: ‘Atie, kan je sterven?’ Toen zei ze
in al haar zwakte: ‘Ja.’ Al snel is ze in coma geraakt en op 20 maart 1984 blies ze
haar laatste adem uit.
Hoe moest het nu verder? Geen vrouw meer. Geen moeder meer voor Heidi (9
jaar), Eline (5 jaar) en Jolinda (3 jaar). Toch mocht ik ervaren dat de Heere nabij
was. Steeds kwam de tekst in mijn gedachten: ‘Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.’ (Jesaja 41 : 10) De
Heere heeft dat ook waar willen maken. Na het overlijden zijn er verschillende
hulpen in ons gezin geweest. Voor de kinderen was het beter om een vaste hulp
te hebben. Er kwam een schippersdochter die dag en nacht bij ons gezin in huis
kwam. Dit bracht weer rust en regelmaat voor de kinderen.
Na een aantal jaar ben ik getrouwd met mijn vrouw Elly. Elly heeft Atie verzorgd
en thuishulp gegeven tijdens haar ziekte. Ook is ze nog in het gezin geweest na
het overlijden van Atie. Elly heeft niet alleen liefde voor mij gekregen, maar ook
Voorjaar 2015

11

voor de kinderen. We hebben samen nog vier kinderen gekregen. Het eerste kind
was een meisje. Dit meisje hebben we vernoemd naar Atie. Daarna kregen we
nog drie zonen.
Ik heb het als een
grote schok
ervaren dat Heidi
ook borstkanker
kreeg. Alles kwam
weer terug van
mijn eerste vrouw.
We hebben goede
gesprekken met
elkaar gehad. Niet
meer over van
alles en nog wat
gepraat, maar over dingen die er toe doen. Heidi zei zelf: ‘Ik krijg nog genadetijd.’
Als je hoort dat je ernstig ziek bent, dan wordt die tijd kostbaar. Gelukkig werden
de bestralingen, chemotherapie en de operatie gezegend. Na vijf jaar kwam de
borstkanker echter weer terug. De prognose was puur slecht. Maar God is een
God van wonderen. Ze werd weer beter en kreeg zelfs een tweede zoon!
In de afgelopen jaren heb ik veel meegemaakt door de ziekte van mijn eerste
vrouw en mijn oudste dochter. Vorig jaar kreeg ik, op oudejaarsdag 2013, zelf de
boodschap dat ik een agressieve vorm van prostaatkanker had. Op zo`n moment
gaat er veel door je heen, maar ook dat de Heere Zich nooit vergist, maar ook, dat
gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. (Zondag 10 H.C.) Na een
voorspoedige operatie bleken er toch uitzaaiingen te zijn. Dan ontvalt je alles.
Ook alle geestelijke ervaringen. Ik wist niet hoe het moest. Ik kwam erachter dat
er genade voor nodig is om het met deze weg eens te zijn. Toch mag ik zeggen
dat het afgelopen jaar een rijk jaar is geweest. De Heere was nabij. Hij vertroostte
en bemoedigde. Zonder Hem kan er niets, maar als Hij erbij is kan alles.
Henk Hartveld
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Drieluik 3 - Mijn zorg, mijn gezin
Als gezinshulp en kraamverzorgster kwam ik in allerlei gezinnen terecht. Zo ook
bij een jong gezin met een zieke moeder. Atie leed aan borstkanker. Wat voel je
dan een pijn en verdriet. Een moeder die voelt dat ze steeds zieker wordt. Een
vader waar veel op afkomt. En ten slotte jonge kinderen die een moeder zo nodig
hebben. Niets is dan mooier om zorg te bieden. Atie voelde dat ze sterven ging.
Wat hebben we inhoudsvolle gesprekken gehad over de zorg van de kinderen en
de eindigheid van dit leven. Wat heb ik ze vaak horen zeggen tegen de mensen
die op bezoek kwamen: ‘Zoek de Heere nog in je jonge jaren als je gezond bent.’
Dat heeft mij bijzonder geraakt. Na een aantal jaar ben ik met Henk getrouwd.
Voor mij was het gezin al bekend. Ik heb ervaren dat het een voorrecht is dat ik
Atie heb leren kennen.
Vlak voordat we in 2006 op vakantie gingen, kwam Heidi bij ons op bezoek. Ik zie
haar nog zitten aan de keukentafel. Ze vertelde dat ze een knobbeltje in haar
oksel had. Ik gaf het advies om de volgende dag gelijk naar de huisarts te gaan. De
huisarts dacht dat het niets bijzonders was; het leek op een vetbultje. Toch
stuurde hij haar voor de zekerheid door naar de mammapoli in het ziekenhuis.
We hebben erg getwijfeld of we wel op vakantie moesten gaan. Heidi zei dat we
toch maar moesten gaan. We waren nog geen uur op onze vakantiebestemming
toen de telefoon ging. Het was Heidi. Het knobbeltje was niet goed… Dit was een
boodschap die heel veel impact had op ons gezin. We zijn als gezin bij elkaar gaan
zitten en hebben gebeden en een stukje uit de Bijbel gelezen. Niets is beter om je
zorgen in de handen van God neer te leggen.
De volgende dag zijn we teruggegaan naar Nederland. De fijne gesprekken met
Heidi en Arjan zal ik niet snel vergeten. Heidi heeft een zware tijd achter de rug
gehad van bestralingen, chemotherapie en operaties. Ze was ontzettend moedig.
In deze tijd hebben wij veel gezorgd voor Jan Jaap. Dit was een moeilijke tijd voor
Henk. Herinneringen aan het ziekbed en overlijden van Atie kwamen weer terug.
Opnieuw heb ik ervaren dat het een voorrecht is dat ik Atie heb leren kennen.
Voorjaar 2015
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Vorig jaar kregen we te horen dat Henk prostaatkanker heeft. Er gaat dan zoveel
door je hoofd. Hoe moet het nu verder? Kan Henk nog beter worden? Hoe moet
het met de jongens? Hoe zal de operatie gaan? Vanaf het begin heb ik veel
opgeschreven in een notitieboekje. Dat hielp mij om overzicht te houden in het
proces. Het afgelopen jaar was een jaar van hoop en vrees. Wat doet het
meeleven van mensen je dan goed! We kregen kaarten, boeken, bossen bloemen
en bezoekjes. Ook vanuit de kerkelijke gemeente. Dat hebben we erg
gewaardeerd. Op dit moment mag het naar omstandigheden goed gaan met mijn
man. Wat is de Heere dan goed voor ons geweest.
Ons gezin is door de jaren heen veel in aanraking gekomen met kanker. Het heeft
op alle gezinsleden een stempel gezet. Toch heeft het ons wel dichter bij elkaar
gebracht. Met elkaar gaan we biddend onze weg.
Elly Hartveld
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Jubileumcontactdag DV 13 juni 2015
Thema “Wat wilt u, dat Ik u doen zal?”
Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden dat de eerste contactdag bij wijze van
experiment werd gehouden. Kort daarna werd op 3 september 2010 de Stichting
Winstuitverlies opgericht. Op de contactdagen, de jongerenweekenden, de
avonden dat er een lezing was, door middel van de nieuwsbrief en de website zijn
vele met elkaar in contact gekomen. Het Woord heeft geklonken en is
doorgegeven. Wat is de Winst uit het verlies bij kanker voor ons?
Op de Jubileumcontactdag zaterdag D.V. 13 juni 2015 willen we speciaal stil
staan bij het contact tussen degene die ziek zijn, ziek zijn geweest en
ambtsdragers.
Ds. Dr. P.C. Hoek zal het thema inleiden. Daarna gaan we met elkaar in gesprek
over het thema en het contact tussen zieken en ambtsdragers. Aansluitend zal
aan een forum de uitkomst van de gesprekken worden voorgelegd met
aanvullend enkele stellingen. De dag wordt afgesloten met een lunch.
Waar?
In de Bethlehemkerk, Oudelandseweg 50 te Woerden. De dag begint om 10:00
uur en vanaf 9:30 uur staat de koffie/thee klaar.
Kosten en aanmelden?
Vanwege het jubileum wordt voor deze contactdag geen eigen bijdrage gevraagd.
Tijdens het programma zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van
de onkosten.
Om met de catering (lunch) rekening met uw / jouw komst te kunnen houden
vragen wij u zich aan te melden door het formulier op de website in te vullen of
te bellen met 0341-250434.

U en jij komen toch ook?
Voorjaar 2015
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Gedicht - Volg Mij!
’t Deed pijn in eenzaamheid te gaan.
Zijn wegen kon ik niet verstaan.
Ver weg was Hij, de goede Herder.
Ik zag Hem niet. Hoe moest ik verder?
Hoe kwam ik bij die kudde weer?
Ik kon niet gaan want het deed zeer
om met Zijn stik te zijn geslagen.
De pijn was soms zo zwaar te dragen.
Als ik het zelf voor ’t zeggen had,
dan koos ik wel een ander pad.
Steeds kwam ik weer de vijand tegen…
en altijd van die ruwe wegen…
Vermoeid was ik, en ’t boog mijn hoofd.
Hij heeft toch in Zijn Woord beloofd,
dat Hij mijn zuchten hoort en smeken,
en ’t mij aan niets zal doen ontbreken?
Verlangend naar één blik op Hem,
hoorde ik daar ineens Zijn stem.
Ik zag Zijn vriendelijke ogen.
Welmenend, met mijn lot bewogen.
‘Kom herwaarts’, sprak Hij, ‘met je last.
Ik ben als Leidsman zo gepast!
Ik geef je rust, en zal je leiden
naar wateren en groene weiden.
Ik weet hoe diep de weg kan zijn.
Ik ken je vragen, zorgen en pijn.
Je kunt in eigen kracht niet verder.
Maar Ik, Ik ben de goede Herder!
Dichter bij redactie onbekend
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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 15 november 2015 waren ruim 50 deelnemers
bij elkaar. Naar aanleiding van het thema ‘Wat gelooft u van Gods
voorzienigheid’ stond ds. M. Goudriaan uit Ede met ons stil bij Zondag 10 uit
de Catechismus. Op de website kunt u deze lezing en de voorgaande
beluisteren. In de middag zijn we opnieuw in verschillende groepen met
elkaar in gesprek gegaan en was er de mogelijkheid creatief bezig te zijn; ·

-

Ons enthousiaste en betrokken bestuurslid Dini Buitenhuis kon zich al
langere tijd niet in zetten voor de stichting zoals ze graag wilde. Helaas heeft
zij besloten haar bestuurstaken neer te leggen. Wij zijn haar erkentelijk voor
wat zij voor de stichting heeft willen betekenen.

-

Op 6 november jl. waren we te gast bij de NPV in Geldermalsen. Het was
een mooie avond die naast waardevolle gesprekken naar aanleiding van het
thema en enkele stellingen het prachtige bedrag opbracht van € 201,76.

-

Op 10 december jl. waren we te gast op de Vrouwenochtend Elim in Capelle
a/d IJssel Bijzonder om zo met een grote groep betrokken vrouwen uit de
gemeente stil te staan bij het thema ‘Wat als de ziekte kanker je treft?’. De
collecte die werd gehouden bracht € 166,65 op. De ochtend bracht die dag
en daarna, zo hebben we gehoord, de gesprekken op gang rond kanker en
lijden in Bijbels perspectief.

-

Op 15 april jl. waren we uitgenodigd op de Jaarvergadering van de NPV
Graafstroom in Bleskensgraaf. Het thema nodigde velen uit om te komen en
daarover met elkaar in gesprek te gaan. We kregen een gift van € 100,-.
Vragen over de weg die God met u gaat bij kanker of verlies?
Vragen die u niet kwijt kunt, omdat u zich niet goed begrepen voelt? U
uw eigen vragen ook niet goed begrijpt? Stel ze aan een predikant die
zelf weet wat het is om met deze vragen als kanker je treft te worstelen.
Ds. L. de Wit, mail: dsdewit@winstuitverlies.nl of 0341-357500
Ds. A.J. de Waard, mail: dsdewaard@winstuitverlies.nl of 0113-745229
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