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Winst is datgene wat je niet kunt verliezen
Op de contactdagen en in de contacten bij Winstuitverlies kom je mensen tegen
die weten wat verliezen zijn. De boodschap ‘u heeft kanker’ verandert alles, maar
je weet op voorhand niet wat en hoe. Er zijn er die hun leven of hun geliefden
verliezen. Er zijn er ook die herstellen en op de korte of lange termijn de gevolgen
ondervinden van de ingrijpende behandelingen. Verlies van gezondheid, baan,
relaties etc. Eén verlies blijkt generiek: Verlies van zekerheid.
En wie wil nu zekerheid in het leven verliezen? Niemand toch? Zodra aan onze
levensboom wordt geschud, voor het eerst of opnieuw, dan slaat de angst om je
hart. Zijn we eerder met kanker in aanraking gekomen, dan geeft een vlekje of
knobbel direct onrust. Bij jezelf en bij degenen die je in liefde omringen.
Wat is zekerheid? Andrew Murray noemt in zijn boekje ‘Blijf in Mij’ dat voor wie
in Christus geloven het leven onzeker wordt. De gelovige wandelt zo’n sterke
afhankelijkheid van Hem dat bij elke stap de vraag klinkt: ‘Heere, wat wilt U dat ik
doen zal?’. Die gaan als Abraham door het geloof uit, niet wetende waar zij
komen zullen.
Waarin ligt voor de christen de zekerheid? Wie de dood in het licht ziet van de
straf op onze ontrouw aan de HEERE, gaat zien dat ziekte de voorbode is van de
dood. Wie ontrouw als schuld beleeft, gaat zoeken naar verzoening met God en
naar het Leven in Hem. Het Leven dat de Heere Jezus Christus met Zijn dood
heeft verworven voor degene die in Hem gelooft. Het eeuwig Leven wat hier op
aarde in het hart wordt geboren is de zekerheid van de gelovige die zeker ligt in
de handen van Christus. Want niemand zal ze Hem ontrukken. Ook de dood niet!
Winst is dan ook voor degene die in Christus zijn, dat zij niet sterven zullen, al
worden zij begraven, maar van nu af aan eeuwig met Hem leven. Dat Leven is
Winst dat je nooit kunt verliezen. Want zij zijn het eigendom van Christus!
Hartelijke groet,
Henk-Jan Koetsier
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“Opent uwe mond”
Eind maart 2013 ontdekte Ineke van Kranenburg een schijf in haar borst. Daar ik
in november 2012 twee weken in het ziekenhuis had gelegen vanwege een
ontsteking in mijn buik. De dokters konden maar niet de oorzaak vinden. Ik
schoof het op “het zal wel weer een ontsteking zijn”, maar ben toch gelijk naar de
huisarts gegaan. Daar werd ik doorgestuurd naar het IJsselland ziekenhuis voor
onderzoek. Ik was met mijn man. Er zaten meerdere vrouwen die ook hetzelfde
onderzoek kregen en ik dacht nog, zal iemand het hebben. Je bent bang, maar
toch denk je niet “ik zal het wel zijn die het heeft”.

Ik ben getrouwd, samen hebben we 5 kinderen waarvan er 3 getrouwd zijn en 2
zoons nog thuis wonen, waarvan de jongste toen 12 jaar was. Je hebt kinderen,
kleinkinderen en je denkt, zie je ze nog opgroeien?. Hoe moet ik het ze vertellen?
Ik ben de jongste uit een gezin van 1 broer en 2 zussen. We delen vreugde en
verdriet. Beide ouders leefden nog. Allemaal waren we gezond. Je denkt in je
menszijn dat eerst de ouderen wat gaan mankeren, maar niet jij als jongste van
het ouderlijk huis.
Dan komt de uitslag; direct foute boel; een tumor die geen twijfel liet of het goed
zou zijn en het nog mee zou kunnen vallen. De wereld verdwijnt onder je voeten
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vandaan. Eén getrouwde dochter werkt in het ziekenhuis. Toch maar direct naar
haar toegegaan.
Ongeloof, verdriet en angst overheersen. Ik heb altijd gezegd, ik kan alle pijn wel
aan, maar ik hoop nooit kanker te krijgen. En nu dit. De kinderen stonden
allemaal voor ons klaar; ik mocht de grote liefde en band in ons gezin ervaren.
Ook voor mijn ouders, die toen beiden 88 jaar oud waren, was het een grote slag
dat hun jongste kind dit had. Mijn vader had wel een grote hartoperatie gehad
toen hij 80 was, maar mocht daar wonderlijk doorheen komen.
Na 3 weken werd ik geopereerd, waarna ik na 10 dagen hoorde dat er geen
uitzaaiingen waren geconstateerd (alle klieren moesten tijdens de operatie
weggehaald worden omdat de poortwachtersklier tijdens onderzoek voor de
operatie niet zichtbaar werd). Wel hoorde ik, omdat de tumor van een agressieve
vorm was, dat chemotherapie nodig was en ik dus ook kaal zou worden.
De oncoloog hamerde erop om naar hem toe te komen als ik ergens iets voelde.
Ik voelde het ook als angst en als een grote zorg of ik er nog een poosje voor mijn
gezin mocht zijn. Na de eerste chemo werd ik met koorts opgenomen in het
ziekenhuis. Er bleek een ontsteking te zijn ontstaan ten gevolge van het afnemen
van vocht. Weer twee weken in het ziekenhuis. Men wist niet zo goed wat men er
mee aan moest, maar de oncoloog hamerde erop dat de volgende chemo moest
volgen. Er mocht niet te lange tijd tussen zitten. Wat was dit een angstige tijd. Het
had voor mij ook heel veel impact om op een oncologie-afdeling terecht te
komen. Je gaat langzamerhand beseffen wat er echt aan de hand is. De laatste
chemo was het zwaarst, daar je reserves op zijn, zowel lichamelijk als geestelijk,
maar ik mocht toch voelen dat ik er doorheen geholpen werd.
Toen in september 2013 de laatste chemo had plaatsgevonden, hoorde ik dat
mijn vader darmkanker had. Een gezwel van zes cm. in zijn darmen. Weer de
angst en zorgen. Je zit nog volop in die trein waarin je voort moet gaan. Pa’s
ziekte was een bijzondere tijd. Hij is nog geopereerd, maar er ontstonden
complicaties en op 2e Kerstdag werden we naar het ziekenhuis geroepen omdat
ze dachten dat het zou aflopen. Toch mocht hij in januari het ziekenhuis uit en de
artsen stonden er versteld van dat hij nog zo opknapte; het was nog niet zijn tijd.
Toch ging zijn gezondheid alsnog snel achteruit en na drie weken is hij overleden.
Weer een slag, daar ik zo’n bijzondere band met mijn vader had en een biddende
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vader moest verliezen en ook ten gevolge van deze ziekte. Wat zie je dan in korte
tijd de vergankelijkheid van dit leven.
Hoewel het altijd een man van weinig woorden was, mocht er van zijn sterven
zoveel uitgaan en wees hij ons als gezin op Psalm 81 “Opent uwe mond”. Hij zei,
het kan voor jullie allemaal, maar door recht. Ik was mijn lieve vader ook kwijt;
misschien bouwde ik teveel op mijn aardse vader. De vragen en raadselen gaan
door je heen; weer verlies; het lijkt wel of het niet stopt; ik kon zoveel bij hem
kwijt. Maar de Heere bepaalde anders. Het gevoel was, wanneer stopt het; ik
kwam niet aan verwerking toe.
Voor het eerst gingen we naar een bijeenkomst van de Stichting Winstuitverlies.
Wat een bijzondere dag en ook daarna. Er viel opening om m’n gevoelens en
angst te vertellen. Je worstelt zo veel af. Winst uit verlies! De satan voelt je
zwakte, maar de Heere regeert. Maar wat een liefde en bewogenheid mocht er
tijdens de volgende bijeenkomst onder elkaar gevoeld worden. Dat heeft me heel
veel gedaan. Ook de sprekers die overal zo konden inkomen.
Ik zei tegen mijn man, als ik deze ziekte niet
had meegemaakt, had ik doorgedraafd in dit
leven, maar de Heere doet het niet verkeerd. Ik
had zo opstandig kunnen worden, maar de
Heere bewaarde mij daarvoor. Kanker
gekregen, een biddende vader verloren aan
kanker; zoveel in korte tijd meegemaakt, maar
de Heere weet wat goed is, hoe moeilijk soms
ook, en Hij laat zien dat Hij boven alles staat en
dat alles in Zijn handen is, ook de tijd van ons
sterven. De Heere kan nog wonderen doen, ook
voor gezin en familie en ook voor diegenen die
met deze zware ziekte te maken krijgen.
Ik hoop dat er maar veel gebed mag zijn voor allen die hier mee te maken krijgen
en ook daar buiten. En de Heere alleen de eer mag krijgen van dit alles, ook voor
de Stichting Winstuitverlies.
Ineke van Kranenburg
Rotterdam
Najaar 2015
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Pastoraal werker bij ‘De Oase’
Sinds 1 juni 2015 werkt ds. A.J. de Waard parttime bij e e sasea als pastoraal
werker. aar wij benieuwd zijn wat ede sasea is en voor degene die getroffen zijn
door kanker kan betekenen, hebben wij de dominee enkele vragen gesteld.
Wat is het doel van De Oase?
De Oase is een diaconaal gastenhuis met een
reformatorische identiteit; een kleinschalig
verblijf voor gasten die psychisch en lichamelijk
uit balans zijn en toe zijn aan een herstelperiode.
De Oase is een diaconaal initiatief vanuit vier
reformatorische kerkgenootschappen te weten H.H.K., O.G.G. in Ned., G.G., G.G.
in Ned..
Hoe geeft De Oase daar invulling aan?
De Oase is een oord van rust, structuur, ontspanning en bezinning en heeft een
landelijke functie. De Oase is geen vakantieverblijf. Met hulp van pastoraat en
psychosociale begeleiding werkt de gast tijdens zijn verblijf – van maximaal zes
weken – aan herstel van de balans om het leven beter aan te kunnen.
Professionele gastenbegeleiders bieden onze gasten de nodige begeleiding in
deze belangrijke periode.
Hoe verhoudt de taak van De Oase zich tot de thuisgemeente van de gasten?
De Oase staat niet op zichzelf, maar ziet haar taak in het verlengde van de
thuisgemeente en in relatie met eventuele hulpverlening van de gast. De
pastoraal werker heeft de leiding bij Bijbelstudie, bespreking en bezinning. De
Oase hecht aan een goede relatie met de thuisgemeente van de gast. De
pastorale begeleiding in de Oase vervangt dus niet het pastoraat vanuit de
kerkelijke gemeente van de gast, maar is er een aanvulling op. Indien gewenst
ontvangen de gasten dus ook pastorale bezoeken vanuit de thuisgemeente en
vindt er regelmatig overleg plaats. Op elke donderdagavond wordt de dagsluiting
gedaan door een ambtsdrager uit de regio.
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Hoe ziet u uw taak als pastoraal werker?
Als pastoraal werker mag ik leiding geven aan de wekelijkse Bijbelbespreking met
de groep. Daarnaast voer ik individuele gesprekken met de gasten. Daarbij ben ik
het aanspreekpunt voor het pastoraat van de thuisgemeente en verantwoordelijk
voor toerusting van het team op het pastorale vlak.
Hoe heeft u de eerste maanden beleefd?
De eerste maanden heb ik enerzijds als intensief ervaren. Vooral ook omdat ik dit
werk mag doen naast mijn werk in de gemeente van Nieuwdorp ( GG). Dat gaf
enkele weken van “zoeken” naar het juiste evenwicht. Daarnaast mag ik het
vanaf dag één als een bijzonder voorrecht ervaren dit werk te mogen doen. De
waardering en de omgang met de gasten en in het team stemmen tot
verwondering. Het is vooral de leiding des Heeren die ik hierin heb mogen
ervaren.
Waarin kan De Oase van betekenis zijn voor degene die getroffen zijn door
kanker en hun naasten?
Mijn ervaring is dat er bij de gasten regelmatig herkenning is en er blijken
raakvlakken te zijn. Sinds ik, enige tijd geleden, het werk van de Stichting
Winstuitverlies onder de aandacht heb gebracht d.m.v. folders e.d. heeft dit het
gevoel bij mij versterkt. Juist ook bij of na de diagnose van kanker of als naaste
betrekking zijn er zoveel vragen en onzekerheden. Is er zoveel (geestelijke) nood.
Kan er zo gehunkerd worden naar begrip of zelfs een periode van afstand.
Misschien geldt dit wel zeker voor de periode als er, lichamelijk, herstel mag zijn!
Dan blijven er zo vaak de onzekerheden en het onbegrip. Wellicht mag het delen
van kennis een middel kunnen zijn en zou De Oase tot nut kunnen zijn voor
Winstuitverlies en ook het omgekeerde.
De Oase
Hazersweg 81,
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

s A.J. de Waard is lid van het comité van aanbeveling en pastoraal
contactpersoon (dsdewaard@winstuitverlies.nl) bij Stichting Winstuitverlies.
Najaar 2015
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De Troost die Gods Woord biedt
Het echtpaar Van Brummelen bezoekt vanaf de eerste contactdag in maart 2010
de contactdagen trouw.

De heer Van Brummelen is 80 jaar en mevrouw Van Brummelen is 77 jaar. Samen
zijn zij dit jaar 26 jaar getrouwd. Het is hun tweede huwelijk. Zij kwamen met de
Stichting Winstuitverlies in contact door een schakeltje in het Reformatorisch
Dagblad in januari 2010. De aanleiding dat zij naar de contactdag zijn gegaan is
dat mevrouw in 2008 borstkanker kreeg en binnen een jaar een recidief (2009).
Zij heeft toen twee operaties ondergaan, 62 bestralingen en nog eens 4 zware
chemokuren gehad. Mevrouw is hier erg ziek van geweest en was in die tijd ook
erg depressief. De mogelijkheid om met lotgenoten contact te hebben, over de
Troost die Gods Woord biedt in het verdriet ervaren zij als erg fijn. Zij kunnen de
contactdag van harte aanbevelen. Het is een dag vol indrukken die veel nalaat om
over na te denken. Het is goed en fijn om dit met elkaar te delen.
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Uw onmisbare steun in de vorm van een gift maakt de
activiteiten van de Stichting Winstuitv erlies voor
mensen met of hersteld van kanker en hun directe
naaste mogelijk.
Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
U krijgt als donateur tweemaal per jaar de nieuwsbrief gratis thuisgestuurd.

Maak zelf uw keus hoe u geeft door aan te vinken:
o

Ik doneer jaarlijks een bedrag van € ……,00 (minimaal € 15) en maak het
bedrag over naar NL63 RABO 0157 5841 51 t.n.v. Stichting
Winstuitverlies te Nunspeet.

o

Ik machtig hierbij Stichting Winstuitverlies, gevestigd te Nunspeet op
Dreeslaan 1 om jaarlijks een bedrag van € ……,00 (minimaal € 15) af te
schrijven van mijn rekeningnummer:
(IBAN)………………………………………………………………………………………………………
t.n.v. …………………………………………… te …………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier (zie ommezijde) geeft u toestemming aan:
 Stichting Winstuitverlies om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Winstuitverlies.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.
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Titel

 De heer  Mevrouw  Familie

Naam
Adres
PC / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

@

Datum
Plaats
Handtekening
Knip het formulier (deze pagina) uit de nieuwsbrief en stuur het gefrankeerd in
een envelop op naar:
Stichting Winstuitverlies
T.a.v. secretariaat
p/a Mezenhof 13
2935 VH Ouderkerk a/d IJssel

In te vullen door administratie Stichting Winstuitverlies:
Relatienummer C………

atum……………….
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Zingen tot eer van God en tot hulp van de naaste
Zingen tot eer van God en tot hulp van onze naasten. Dat zijn de twee doelen die
wij als organisatie Omnis Cantare voor ogen hebben.

Omnis Cantare is een vereniging die vijftien jaar bestaat en jaarlijks meerdere
zang- en orgelavonden belegt in het Zeeuwse Land. Medewerking aan deze
avonden wordt gevraagd aan diverse koren en musici. Omnis Cantare let op welk
koor gevraagd wordt. Het ene koor of musici trekt nu eenmaal meer bezoekers
dan het andere. De wens van Omnis Cantare is dat de avonden door zo veel
mogelijk mensen bezocht worden.
Als bestuur stellen we jaarlijks één of meerdere doelen vast waarvoor de collecte
wordt bestemd die tijdens de avonden gehouden wordt. Dankbaar is Omnis
Cantare voor de grote sponsorgroep die het mogelijk maakt dat de avonden vrij
toegankelijk zijn. Het is een voorwaarde dat de avonden die door Omnis Cantare
belegd worden vrij van entree blijven. Het is de begeerte van Omnis Cantare het
Evangelie door te geven middels zang en muziek die ten gehore wordt gebracht.
Het Evangelie is niet te koop, maar vrij voor iedereen. Bij het vragen van entree is
Omnis Cantare als organisator van mening dat doel voorbij te schieten.
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De doelen waarvoor dit jaar de collecte is
bestemd zijn Stichting Winstuitverlies en
Gevangenzorg Nederland. De keuze voor
Stichting Winsuitverlies is door Omnis
Cantare bewust gemaakt. Omnis Cantare
is van mening dat deze stichting meer
naamsbekendheid verdiend en zij het geld
goed kunnen gebruiken voor de
voortgang van hun activiteiten.
Op dit moment heeft Omnis Cantare al diverse zangavonden gehouden, te weten
in: Goes, Vlissingen, Middelburg, Aagtekerke, Meliskerk, Westkapelle. Avonden
waarbij met elkaar gezongen mocht worden tot eer van God en tot hulp van onze
naasten. Er is tot op heden al heel wat geld bijeen gebracht middels de gehouden
collecten.
Voor de zangavonden die dit jaar nog volgen nodigt Omnis Cantare u van harte
uit. In het bijzonder brengt Omnis Cantare de jaarlijkse kerstavond onder uw
aandacht op 2e Kerstdag in de Nieuwe Kerk van Middelburg. Een goed bezochte
avond waar Omnis Cantare als organisator het bedrag bekend maakt dat dit jaar
is opgehaald en wat zal worden overdragen aan Stichting Winstuitverlies en
Gevangenzorg Nederland.
Henk-Jan Minnaard,
Voorzitter bestuur

Bestuur smnis Cantare
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Stichting Winstuitverlies bestaat vijf jaar
In het kader van het vijfjarig jubileum van de stichting beantwoordt de initiator,
oprichter en voorzitter van het bestuur, Henk-Jan Koetsier, de door de redactie
aan hem gestelde vragen.

sprichtingsbestuur (v.l.n.r.): Arjan Visser, Henk-Jan Koetsier, Marieke Schilder-Kanis, Ingrid
van den Ende-Kersten, (gehurkt) Geeke Aman-Van Bellen en Wim Visser.

Wat betekent het om voorzitter te zijn van Winstuitverlies?
Als initiator en oprichter van Winstuitverlies voel ik mij met hart, hoofd en
handen verbonden aan de stichting. De keren dat ik deelnam aan de
contactdagen van Lymfklierkanker Nederland, nu opgegaan in Hematon, ervoer ik
naast het oprecht onderling contact, het gemis van dé Troost bij kanker. Iedereen
die lid is en/of deelneemt aan lotgenotencontact bij reguliere verenigingen zal
dat met mij beamen. Of zoals één van partners van de lotgenoten het daar
uitdrukte: gedeelde smart is nog een hoop ellende. In de zoektocht naar de
aanvulling op het reguliere lotgenotencontact heb ik, daartoe door mijn vrouw
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Tineke gestimuleerd, een eerste contactdag belegd waarin Gods Woord centraal
staat. De behoefte aan het uitzien naar Winst uit verlies, dé Troost vanuit Gods
Woord bij kanker, en het uitwisselen van (geloofs)ervaring bleek groot.
Ook zelf beleef ik ieder contact, zoals op de contactdagen, als bijzonder
waardevol. Met name het verlangen wat in de gesprekken doorklinkt om ons te
vernederen onder de krachtige hand Gods en uit te zien naar Zijn genade en
ontfermende liefde in het lijden.
Vanaf de oprichting is er veel op het bestuur afgekomen. Op de tweede en tevens
oprichtingsvergadering in juni 2010 meldde ons med-bestuurslid Marieke
Schilder-Kanis dat zij opnieuw kanker had en dat er nu geen behandeling tot
herstel mogelijk was. Zij is in april 2011 overleden. Ingrid van den Ende-Kersten
die in juni 2010 toetrad om de taken van Marieke op zich te nemen werd in
oktober 2011 zelf ziek, zij kreeg borstkanker. Andere bestuursleden zagen zich
genoodzaakt vanwege onderscheiden persoonlijke omstandigheden hun taak
neer te leggen. In vijf jaar tijd is het bestuur geheel vernieuwd en ben ik als enige
bestuurslid vanaf de oprichting. Ik vind het een groot voorrecht en een bijzondere
zegen en ben dankbaar voor de wijze waarop we nu met vier bestuursleden de
stichting besturen.
In de afgelopen vijf jaar zijn er meerdere momenten geweest dat ik overwoog om
te stoppen. De handdoek in de ring te gooien. Het lijden van kankerpatiënten
grijpt mij vaak heel erg aan, waardoor ik letterlijk meelijd. In het bijzonder ervaar
ik dat, wanneer voor mij bekende bezoekers van de contactdagen overlijden.
Waar je soms meegestreden hebt in het naderen van de dood. Dan kan mij de
moed ontzinken. De stichting kent geen geboorten, of het moet zoals ik verlang,
nieuw leven in Christus zijn, maar wel veel levensbedreigend zieke bezoekers die
door de dood ons ontvallen. Degenen die redelijk goed herstellen, zoals ook
jongeren, die komen een aantal keer en gaan dan hun leven verder zonder
contact met de stichting. Hoewel we dat soms missen kan ik dat ook goed
begrijpen.
Wat hebben 5 jaar Winstuitverlies jou persoonlijk gebracht?
Dat het eerste initiatief tot een contactdag van Winstuitverlies is uitgegroeid tot
wat het nu is, had ik nooit kunnen bedenken. De vele contacten, de lezingen van
16
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predikanten op de contactdagen, de lezingen die ik houd in het landetc. hebben
mij verrijkt. Het aangezet worden door de geplande activiteiten, het bezig zijn en
doorgeven van hoe de Heere wil troosten, wat de Heere mij heeft doen
ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn leed… het maakt mij klein Wie God
de Vader in de Heere Jezus Christus door Zijn Geest wil zijn.
Hoe zal ik kunnen uitdrukken wat het voor mij is om als stervende te spreken
over het verlangen naar het zalig hemelleven? Of hoe anderen in hun lijden
worstelen om met God in Christus verzoening te vinden? En om dan zelf van Zijn
Genade te mogen getuigen?
Waar hoop je dat Winstuitverlies D.V. over vijf jaar staat?
Ik heb veel ambities waarin ik gelukkig geremd wordt door mijn
medebestuurders. Mijn hart zou zoveel meer voor de door kanker lijdende
medemens willen betekenen en mijn hoofd ziet ook de mogelijkheden. We
blijven echter kwetsbaar en hebben kleine kracht. Zelf ondervind ik dat iedere
dag opnieuw in de beperking van mijn lichaamskrachten. Waar ik naar verlang is
dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt. Zodat de degenen die behoefte
hebben om meer over het uitzien naar dé Troost bij kanker te horen en
ervaringen te delen, de weg naar de stichting weten te vinden. Ook jongeren of
jongvolwassenen zou ik graag willen bereiken en betrekken bij de stichting, al
besef ik dat het voor hen nog lastiger kan zijn om op hun leeftijd hierover te
spreken. Het jongerenweekend blijkt in een behoefte te voorzien. Aan het
meewerken daaraan bewaar ik erg goede herinneringen. Wat nog onderbelicht is
gebleven, is het gevolg van kanker op huwelijk en gezin. Ik kan mij vergissen,
maar heb de indruk dat juist voor hen die bijbelgetrouw willen samenleven de
impact van kanker op intimiteit groot is. Kortom ik zie veel mogelijkheden om zo
de Heere wil en wij leven met Winstuitverlies vanuit Gods Woord tot steun en
troost bij kanker te kunnen zijn.
Kun je met een voorbeeld uit de afgelopen vijf jaar illustreren waarom het
volgens jou belangrijk is dat Winstuitverlies bestaat?
Ik zou zo niet één voorbeeld kunnen geven, maar de vele voorbeelden uit de
reacties die wij krijgen, zowel op de contactdagen als het Jongerenweekend,
illustreren het belang om met de activiteiten door te gaan. De predikanten die
vanuit Gods Woord en eigen ervaring met kanker op contactdagen gesproken
Najaar 2015
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hebben, zeggen dat het voor hen een onvergetelijke ervaring is. De contacten
met lotgenoten bij Winstuitverlies zijn ook zo intens. Ik verklaar dat uit het
gegeven dat twee hele kwetsbare, intieme zaken in het contact bij elkaar komen.
Het leven dat bedreigd wordt door kanker en de gemeenschap die wel of juist
niet wordt ervaren met de HEERE in het lijden. Winstuitverlies biedt de veiligheid
om dat in alle openheid met elkaar te delen.
Wat is je het meeste bijgebleven van vijf jaar Winstuitverlies?
Het is moeilijk te zeggen wat mij het meest is bijgebleven. Het overlijden van
Marieke heeft veel impact op mij en mijn werk voor Winstuitverlies. Zij is voor mij
een belangrijke stimulans geweest om door te gaan. Ook de telefoongesprekken
en de mailcontacten met lijdende en stervende personen die de contactdagen
hebben bezocht. Misschien ook wel het moment waarop ik op de laatste
contactdag de eerste bundels met lezingen van predikanten overhandigde aan
mijn vrouw en ouders. Wie had ooit gedacht dat ik zelf twee keer de
behandelingen voor kanker, de eerste keer nu 24 jaar geleden, zou overleven en
hen op deze dag kon bedanken. Uit dankbaarheid aan de HEERE, die mij als uit de
dood heeft doen herrijzen, wil ik Hem en mijn naaste betalen in datgene wat ik
doe of laat. In het besef dat wie getuigt van Christus' werk in zijn leven, dat alleen
kan als de Heilige Geest Zelf daarvan getuigenis in het hart geeft.

Huidig bestuur (v.l.n.r.): Gerda de Waard-Vuyk, Henk-Jan Koetsier, Erik Joosse en Gerdien
stterspeer .
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Jongerenweekend 2016
Thema ‘KANKER ondersteboven achterstevoren’
Voor wie?
Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of
gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij
16 jaar of ouder (<30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!
Wanneer?
D.V. vrijdag 29 januari vanaf 17:00 uur tot
zaterdagmiddag 30 januari 2015.
Waar?
Boerderij 'De Verwondering' te Goudriaan.
Voor meer info & aanmelding: www.winstuitverlies.nl/activiteiten

Landelijke contactdag 2016
Thema ‘Gericht gebedsleven’
Wanneer?
D.V. zaterdag 16 april 2016. 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, 3443AC in
Woerden.
Spreker?
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief belicht door ds. G.W.S.
Mulder uit Zoetermeer die van nabij weet wat kanker in de familie
betekent.
Voor meer info & aanmelding: www.winstuitverlies.nl/activiteiten
Najaar 2015
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Een moment van ontzorgen
20 april 2013, Winstuitverlies. Deze notitie stond in de agenda toen wij begonnen
waren als kostersechtpaar op 1 april 2013. We hadden geen idee wat ons die dag
te wachten stond. In het werk als kostersechtpaar moesten wij toen echt nog
groeien. De bijeenkomst van Winstuitverlies was voor ons één van de eerste
grote bijeenkomsten en de stichting was voor ons nog onbekend.
De ziekte kanker was voor ons wel bekend.
Nadat mijn moeder borstkanker heeft gehad
en toen ook mijn vader het bericht kreeg dat
hij een tumor in zijn been had, was het ook in
onze levens dichtbij gekomen. De praktische
gevolgen zijn zeker bij mijn vader erg groot en
hebben grote gevolgen voor zijn en ons leven
als familie. Dit was en is voor ons wel moeilijk,
zeker omdat we nu op grote afstand zitten.
Even bij hen aan gaan is er niet zomaar bij,
zeker niet in de weekenden.
Kanker geeft vrees, hoe gaat het verder, is het te behandelen en hoe lang blijft
het weg. Voor ons is de toekomst onbekend. Bij God is onze toekomst wel
bekend. Dat geeft vaak troost. Onze bede is dan ook steeds of Hij de moeilijke
wegen wil zegenen aan ons hart en aan de harten van onze ouders en familie, dat
we Winst mogen halen uit alles wat wij verliezen moeten.
Contactdag Winstuitverlies, dagen waar wij als kostersechtpaar enorm naar
uitzien. Een paar dagen van te voren zijn wij hier praktisch mee bezig. Wat emails met de organisatie heen en weer, inkopen en bestellingen doen, de
dag/avond ervoor de zaal inrichten enz. Contactdag Winstuitverlies heeft voor
ons persoonlijk veel waarde. Tussen het werk door vangen we nog wel eens iets
van de lezing of de gesprekken op. Je merkt dan welke lading de ziekte heeft en
hoe groot de zorgen zijn die mensen met zich mee dragen. Dit geeft herkenning
en soms ook wel troost.
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Je ziet in ons werk vaak dat er zorgen zijn. Niet
alleen bij deelnemers aan de contactdag
Winstuitverlies. Ook bij andere bijeenkomsten van
bijv. Helpende Handen merk je de zorgen die er zijn
en die mensen met zich mee dragen. We vinden
het fijn dat wij ons daar (naast ons dienstwerk voor
de gemeente) op een praktische manier voor in
kunnen en mogen zetten. Een moment ontzorgen!
Ook mogen we zien dat bij al deze bijeenkomsten de Bijbel open mag gaan en dat
er troost geput mag worden uit Gods Woord. Dat is een bijzonder voorrecht!
Ook in de kerkelijke gemeente gaat steeds Gods Woord open. Tijdens
verenigingen, vergaderingen, begrafenissen en tijdens de erediensten. We vinden
het bijzonder dat wij hier onze plaats in hebben gekregen en dat we in praktische
zin mogen bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Vaak werken we
samen wat een enorme meerwaarde voor ons betekent. Regelmatig krijgen we
heftige dingen te zien en te horen. Hier kunnen we samen over praten en onze
gedachten daarover delen.
Voor ons als gezin is het niet altijd even makkelijk. Je merkt dat het kosterschap je
hele leven vult. We wonen naast de kerk. Dat geeft enorm veel voordelen en je
bent eigenlijk altijd thuis. Maar we zijn ook altijd bezig, ook op de zaterdagen en
de zondagen. We moeten er echt op letten dat onze kinderen (4 en 7 jaar) ook de
aandacht krijgen die ze nodig hebben en die ze ook verdienen. Anderzijds
genieten ze er ook heel erg van, er is altijd wel wat te doen en vaak zijn er ook
kinderen waar ze lekker mee kunnen spelen.
U als lezer hopen we DV volgend jaar weer te
mogen verwelkomen op de contactdag van
Winstuitverlies en we bidden u de eeuwige
winst toe, die verkregen moet worden door
verlies van uzelf, in Christus.
Gert-Jan en Lydia Wagenaar,
Kostersechtpaar Bethlehemkerk in Woerden.

Foto Huibert van Rossum
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Presentatie van het boek Winstuitverlies
Op de jubileum contactdag 13 juni jl. werd het eerste
exemplaar van het boek ‘Winst uit verlies’ overhandigd
aan de voorzitter Henk-Jan Koetsier door Jannie
Kranendonk-Gijssen.

De boodschap ‘U of jij hebt
kanker’ heeft grote impact. Wat
een verdriet, pijn en
eenzaamheid! Wie zal troost
kunnen bieden?
Gods Woord wijst de weg naar dé
Troost bij kanker. Stichting
Winstuitverlies wil vanuit dat
Woord van God steun en troost
bieden bij deze ernstige ziekte. In
deze bundel vindt u de lezingen
die in de achterliggende vijf jaar
op de contactdagen door predikanten vanuit hun eigen ervaring en het pastoraat
gehouden zijn. Zij geven het Woord door en wijzen op dé Troost(er), dé Winst in
verlies. Deze Boodschap heeft mensen mét of hersteld van kanker, hun naasten,
nabestaanden, maar ook de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden
praktische en pastorale handvatten gegeven over ‘hoe verder als kanker je treft’.
De bundel is te bestellen bij de stichting voor slechts € 14,95 (excl.
verzendkosten) en wordt u toegestuurd wanneer u uw adresgegevens mailt
naar: info@winstuitverlies.nl
Vragen over de weg die de Heere 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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