
“Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.  
Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter,  
aan mij zal geven op de grote dag;  
en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar Zijn komst hebben uitgezien.”  
 2 Timotheus 4:7,8 
 
 
15 april 1991 22 december 2007 
 
Op Zijn tijd heeft de Here bij zich genomen in de Hemel,  
onze lieve oudste zoon en broer 
 

Bart Kamman 
 
Ruim 16 jaar mochten we voor hem zorgen. 
 
Vanaf het begin van zijn ziekte is Bart vol vertrouwen geweest op  
God, en geloofde hij dat ook zijn ziekte onderdeel was van Gods plan  
met zijn leven. De manier waarop hij zijn ziekte gedragen en alle be- 
handelingen doorstaan heeft, zijn humor, maar vooral zijn vertrouwen op God, zijn voor ons en 
velen om ons heen een indrukwekkend voorbeeld en bovenal bewijs van Gods liefde en zorg.  
 
 
Begin 2005 is bij Bart botkanker ontdekt. Na een jaar kuren en meerdere operaties kwam de 
tumor terug in zijn longen en was er geen goede medische behandeling meer mogelijk.  
In gebed hebben we toen zijn leven in Gods hand gelegd. Hij heeft daarna nog ruim 
anderhalfjaar mogen leven en daar volop van genoten. 
 
Vol vertrouwen op God heeft Bart in december 2007 via een brief afscheid genomen van zijn 
vrienden met de woorden: 
“In de Bijbel staat geschreven dat het leven een wedloop is. 
Het is  belangrijk dat jullie strijden tegen de duivel en achter Jezus aangaan. 
Dat gaat niet vanzelf.  
Jullie moeten elke dag weer die keuze maken. 
Ik ben al bijna bij de finish. Ik weet dat Jezus daar op mij wacht. 
En ik zou graag willen dat ik jullie daar op een dag ook mag ontmoeten. 
Dus niet stiekum stoppen met geloven en God dienen als ik in de hemel ben. 
Als afsluiting wil ik zeggen: Tot ziens in de hemel! “ 
 
Het was Bart’s wens om kerst 2007 in de hemel te mogen vieren. Onze trouwe God heeft zijn 
wens vervuld! 
 
Zaterdag 22 december 2007 was een prachtig mooie winterdag, net zulk weer als op 15 april 
1991, toen Bart is geboren. Toen we dat ’s morgens aan Bart vertelden, zei hij: “Dan is dat vast 
een teken.” 
‘s Middags heeft Bart afscheid van ons genomen met de woorden:  
“Ik voel dat ik nu zo ga sterven. Pap, mam, ik ga nu naar de hemel, naar de Here Jezus, en 
daar zal ik u straks terugzien. Vaarwel, a Dieu!” 
In zijn benauwdheid heeft hij zich vol vertrouwen overgegeven aan zijn hemelse Vader, en Die 
heeft hem verlost: Even na half zes mocht Bart naar de hemel gaan. 
 
Zo is Bart ons moedig en vol vertrouwen voorgegaan naar zijn Heer en Heiland. Met hem kijken 
wij uit naar de jongste dag, waarop we hem weer zullen ontmoeten.  
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