
Terugblik weekend 2023

Als het niks is, duurt het maar 23 uur. Mezelf met die gedachte moed inpratend, geef ik 
me op. Twee weken later is het zover. Met mijn kleine, knalgroene koffer en een flink 
portie spanning als bagage, stap ik uit de auto en loop naar de deur. Binnengekomen 
word ik begroet door de leiding. Ik ben de eerste. Met een bak koffie wacht ik op de rest, 
nog steeds gespannen. Die spanning wordt minder als de volgende drie deelnemers 
binnenstappen. Opeens voel ik het: Dit gaat gezellig worden! We gaan vast aan tafel en al 
snel schuiven ook de laatste twee deelnemers aan. Genietend van het eten ontstaan de 
gesprekken spontaan. Over werk, studie, woonplaats, de afgelopen dag... Tijd voor het 
voorstelrondje, waarin we kort vertellen op wat voor manier we te maken hebben met 
kanker. 

's Avonds is het tijd voor de inleiding en een
Bijbelstudie, met als thema psalm 139 en het
bekende gedicht van Corrie ten Boom ‘Mijn leven
is een weefsel’. Dit gedicht is ook het thema van
de rest van het weekend. We bespreken de
vragen in kleine groepjes en er ontstaan mooie
gesprekken. Gesprekken over acceptatie,
boosheid, Gods nabijheid, verhoring en
machteloosheid. We praten en luisteren, delen
onze herinneringen en kijken voor even in elkaars
hart.
Later op de avond spelen we een paar potjes
Ligretto. De kaarten vliegen over tafel, de sfeer zit
er goed in. Sommigen gaan daarna nog even naar
buiten en er wordt nog uren doorgekletst. 

De volgende ochtend komt Geeke. Zij komt iets delen over de plek die kanker nog in haar 
leven heeft. Over hoe je, dat wat je meemaakt, in de rest van je leven verweeft. Ooit was 
ze deelnemer van dit weekend, nu de spreker die ons mee mag nemen in de lessen die zij 
heeft geleerd. We stellen ons eerst aan haar voor, vertellen opnieuw, iets uitgebreider 
dan gisteravond. Sommigen hebben iets meegenomen: een foto, dagboek of gedicht. 
Geeke zelf heeft een verhaal bij, over drie bomen die alle drie een belangrijke tak missen. 
Hoe ze daarmee omgaan is echter verschillend. 
De woorden van Geeke komen binnen. Ze raken me, en ik weet niet zeker of ik dat wil. 
Het is zo herkenbaar, maar ook confronterend. En dan al die vragen: doe ik het wel goed? 
Duw ik niet te veel weg? Is de plek die mijn ziekte nog heeft in mijn leven niet juist te 
groot? Waarom heb ik die bewijsdrang? Hoe kom ik daar vanaf? Ik heb geen antwoord op 
die vragen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Ik neem ze mee en hoop en bid dat ik het 
antwoord vind.

Mijn leven is een weefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren;
heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet; Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten
en de spoel niet meer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaart Hij het ‘waarom’.
Hoe nodig donk’re draden
zijn in des Wevers hand
naast goud- en zilverdraden.
Zó komt zijn plan tot stand.



In de uren die over zijn, hebben we het druk. We 
schrijven briefjes voor elkaar, maken een 
groepsfoto, lunchen en gaan aan de slag met de 
creatieve opdracht die Geeke heeft bedacht. En in 
die laatste uurtjes steekt de spanning opeens weer 
een beetje de kop op. Spanning voor het naar huis 
gaan, met alle indrukken die zo moeilijk uit te 
leggen zijn aan anderen. Voor het leven met werk 
en ziekenhuis. Voor het gewone dat soms zo pittig 

is. En spanning voor het afscheid nemen van deze lieve, leuke mensen die ik nog maar net
ken.

Wie weet, tot volgend jaar!

Willemarijn


