
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 8 juli 2006 18:46 
Subject: Kammankementen - vervolg 69 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De vakantie is nu echt losgebarsten! Dat Tim daar zin in heeft is duidelijk te zien. En dat geldt 
niet alleen voor hem, maar voor ons allemaal. De afgelopen weken waren druk, niet alleen met 
gewone dingen maar ook veel bijzondere. 

  
Het DuoProject van Jannine is na ruim een half jaar afgerond. In die tijd hebben tien koppels 
van een Turkse en een Nederlandse vrouw regelmatig met elkaar opgetrokken, soms met de 
hele groep en soms als tweetal. Doel van dit project was het organiseren van ontmoetingen 
tussen twee culturen, elkaar leren kennen, en op die manier vooroordelen wegnemen en de 
Turkse vrouwen te helpen in de Nederlandse samenleving. Alle contacten zijn voor hun ook 
een prima gelegenheid om de Nederlandse taal te kunnen oefenen. De hele groep heeft samen 
een ‘kunstwerk’ gemaakt dat ze na ontvangst op het gemeentehuis hebben aangeboden aan 
de burgemeester. Die had veel lovende woorden over het project en de rol van Jannine daarin. 
Het kunstwerk krijgt een plekje in het gemeentehuis. 
 
Donderdag een week geleden is Bart nog even naar school geweest. Z’n klasgenoten moesten 
boeken inleveren en er was nog een korte jaarafsluiting met de mentor. En dus is Bart weer 
heen en weer naar Amersfoort gefietst. Moe was hij helemaal niet, hij klaagde alleen dat het 
zo warm was. Maar ja, dat mag ook wel met die tropische weersomstandigheden. 
Inmiddels heeft hij ook z’n rapport gehad. Er staan wel minder cijfers op dan normaal, maar 
die er staan zijn echt prima! 
Ook Tim heeft de laatste periode goed z’n best gedaan. En dat is ook beloond met een mooi 
rapport. Hij heeft lekker wat cijfers kunnen ophalen. 
De kinderen zijn dus allemaal over. Bart naar Havo 4, Tim naar Havo/Vwo 2 en Mieke is met 
een mooi rapport over naar groep 8. 
 
 
Zaterdag een week geleden stond er weer wat bijzonders op het programma: we zijn gaan 
vliegen vanaf vliegveld Lelystad. Vriend Martin had dit al een tijdje geleden beloofd, maar nu 
kon het dan ook gaan gebeuren. Na een hartelijk welkom op de vliegschool en een uitgebreide 
briefing, was het dan zover: Bart en ik zouden tijdens de eerste vlucht met Martin de lucht in 
gaan. Bart mocht rechts voorin plaatsnemen en ik kon de boel van achteruit in de gaten 
houden. Eenmaal in de lucht zagen we al snel dat er op het Ijsselmeer iets niet pluis was. En 
toen we dichtbij de rookpluim kwamen, konden we duidelijk zien wat er aan de hand was: er 
stond een jacht in de fik! Maar er waren boten in de buurt, en het leek erop dat de bemanning 
veilig van boord was gekomen. Toen we weer boven de Flevopolder vlogen, mocht Bart zelfs 
de stuurknuppel in handen nemen, en het vliegtuig op koers houden. Dat viel nog niet mee, 
maar het ging ‘m best af. 



   
 

  
 
Toen we na een half uurtje weer veilig geland waren, was het de beurt aan Jannine, Tim en 
Mieke. Dit keer mocht Tim voorin plaatsnemen, en ook hij heeft het vliegtuig boven de polder 
een poosje bestuurd. Hij was erg enthousiast, want hij wil later piloot worden, en zo kon hij al 
eens oefenen.. 

  
 

  
Toen ook zij weer veilig terug waren, gingen we eerst even met elkaar op de foto, waarna we 
het vliegtuig in de hangar duwden. We praatten nog een poosje na onder het genot van wat 
drinken, en namen toen afscheid. Martin bedankt, het was een geweldige ervaring! 



 
 
Aan het eind van een seizoen worden er allerlei happenings georganiseerd. Zo ook op muzikaal 
gebied in Barneveld. Mieke had met het orkest van de muziekschool waarin ze ieder dinsdag 
speelt een afsluitend optreden. En ook de Harmonie liet zich niet onbetuigd: Op een ponton in 
de Vecht in Vreeland verzorgde de jonge Phil een concert, waarin Tim zijn partij kon 
meeblazen. 

 
Afgelopen zaterdag had Mieke ook de eindvoorstelling van ballet, getiteld ‘Het geheim van het 
Schaffelaarse bos’. Juf Desirée heeft er weer een geweldig geheel van gemaakt, dat opgevoerd 
werd in theater de Lampegiet in Veenendaal. 
 
Mieke heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de zwemvierdaagse. De eerste dag was het nog 
erg koud, maar het weer werd gedurende de week steeds beter. 
Zo te zien heeft ze een deel van het traject onder water afgelegd. Maar hoe dan ook, vrijdag 
mocht ze de welverdiende gouden medaille in ontvangst nemen. 

 
Jannine gaat tegenwoordig ook regelmatig zwemmen ’s morgens. En gistermorgen gingen 
Mieke en Bart ook mee. Bart heeft in het diepe gezwommen, is zelfs van de lage duikplank 
gesprongen, en hij kon ook zelf uit het water klimmen. Verder hebben ze genoten van de 
waterglijbaan. Heerlijk toch, dat hij zich weer zo goed voelt. 
 
Afgelopen dinsdag zijn we in Leiden geweest. We hadden een afspraak met dr. Bresters, die 
graag wilde weten hoe het met Bart ging. Tja, heel goed dus. Hij heeft geen pijn meer en voelt 
zich prima. Soms is hij nog wel eens moe, maar dat is dan ook logisch; zo’n jaar kuren is niet 
echt goed voor je conditie. Voor eind augustus hadden we al een afspraak staan met de 
radioloog, dus we hebben afgesproken dat dat pas weer het volgende moment is dat we naar 
Leiden gaan. Dan gaan we waarschijnlijk ook een longfoto maken.  
Na afloop zijn we nog even naar de zaal gegaan, en hebben daar een poos gezellig bijgekletst 
met de aanwezige zusters. 
 

Omdat Mieke er niet bij was toen de fotograaf 
op school kwam voor de schoolfoto’s – toen 
zaten we op Curaçao – bood de fotograaf aan 
om bij ons langs te komen om alsnog foto’s te 
maken. Naast een leuke foto van Mieke - en 
het nodige montagewerk zodat ze nu toch op 
de klassefoto staat – heeft hij ook een leuke 
foto van ons allemaal gemaakt. Reuze 
bedankt Dick! 
 
 
Kortom, er is inderdaad veel gebeurd en we 
mochten genieten van veel dingen. En nu, 
heerlijk vakantie!  



Tim is al weg, met Johan mee naar Frankrijk. Vanmorgen hebben we Bart weggebracht voor 
een weekje Zuiderzeevaart. En Mieke gaat maandag een paar nachtjes logeren bij Sanne. Dus 
hebben we even het rijk alleen, en daar gaan we ook gebruik van maken: We piepen er 
maandag even tussenuit voor een korte citytrip. 
 
Zo kijkend naar onze belevenissen en plannen, zijn we dankbaar voor alles wat we van onze 
God en hemelse Vader krijgen. Hij is trouw en komt Zijn belofte na, dat Hij altijd bij ons blijft 
en voor ons zorgt. In vertrouwen op Hem gaan we verder, ook in de vakantie. We wensen 
jullie allemaal een goede vakantie toe, in Gods nabijheid en onder Zijn bescherming. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 “Heer, ik wil U eren met hart en ziel, ik wil een lied voor U zingen ten aanhoren van alle 
goden. 
 Ik zal neerknielen, mijn gezicht naar Uw heiligdom, en U prijzen om Uw liefde, om Uw trouw. 
 Want U doet Uw woord gestand, U houdt Uw naam in ere. 
 Toen ik om hulp riep, hebt U geantwoord. U gaf mij weer moed, ik hervond mijn kracht. 
 Alle koningen moeten U wel prijzen, als zij horen wat U ons belooft, wat U voor mensen doet. 
 Zij zullen U toezingen: ‘Groot is de roem van de Heer.’ 
 Heer, al woont U hoog in de hemel, U hebt oog voor de geringen en herkent hoogmoedigen 
van verre. 
 Al verkeer ik in grote angst, al word ik bedreigd, U houdt mij in leven. U steekt Uw hand uit 
en redt mij. 
 U blijft voor mij zorgen, Uw liefde is eeuwig.  
 Heer, U hebt mij gemaakt, trek Uw handen niet van mij af.” 
 

Psalm 138 (Groot Nieuws vertaling) 
 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 11 augustus 2006 12:36 
Subject: Kammankementen - vervolg 70 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Ons vorig bericht is al weer van een maand geleden, dus hoog tijd voor een vervolg. 
Sommigen hebben de vakantie nog voor zich liggen, anderen kijken er op terug en wij zitten 
er middenin.  
 
Tim is drie weken met Johan mee geweest naar Frankrijk. Hij heeft genoten van het vissen, 
kamperen, wandelen in de natuur en nog veel meer. Ze zijn zelfs een dagje naar Zwitserland 
geweest! Heel fijn dat dit zo kon. 

    
 
Zaterdag 8 juli hebben we Bart weggebracht naar Muiden voor een weekje Zuiderzeevaart. 
Vorig jaar was hij ook al eens mee geweest, maar toen kwam hij de dag ervoor uit Leiden na 
een kuur. Dit jaar heeft hij maximaal kunnen genieten. Hij mocht bij dr. Hogeman (onze arts 
in Amersfoort), z’n vrouw en dochter aan boord, en hij heeft heerlijk gevaren; was het niet aan 
het roer van hun schip, dan wel op een van de andere schepen, in een rubberboot (met 
buitenboordmotor natuurlijk) en zelfs een keer in de reddingboot. Ook heeft hij weer een 
rondvlucht boven het IJsselmeer gemaakt met ‘The Consolidated PBY-5A Cathalina’. 



    
Aan het eind van de week hebben we hem weer opgehaald in Stavoren, glimmend van oor tot 
oor, maar toch ook redelijk total-loss. Want slapen, dat doe je op kamp natuurlijk altijd 
minimaal. ;-) 
 
Aangezien Mieke een paar daagjes bij Sanne mocht logeren, zijn wij er met z’n tweeën heerlijk 
een paar daagjes tussen uit geweest; naar Brugge. Het was heerlijk weer, en we hebben als 
echte toeristen een paar dagen van de stad genoten. Al wandelend verbaasden we ons steeds 
weer over al die mooie gebouwen die er in het centrum staan, het hield maar niet op. En als 
we moe waren van het sjouwen, lieten we ons vervoeren: in een busje, per rondvaartboot en 
zelfs per koets. 

 
 
Vorige week hebben we heerlijk een weekje door Friesland gevaren. Net als drie jaar terug 
hadden we een motorjacht gehuurd en we hebben er weer van genoten. Op het water gaat 
alles veel relaxter, en je ziet de wereld van een heel andere kant. Al met al hebben we een 
aardig rondje gemaakt: Langelille – Heerenveen – Grouw - Leeuwarden – Dokkum – 
Leeuwarden – Harlingen – Franeker – Sneek – Sloten – Balk - Echtenerbrug – Langelille. We 
hebben wel aardig wat buien gehad, maar het schip was groot genoeg zodat we elkaar niet 
voor de voeten hoefden te lopen. Maandag zijn onze buren uit Groningen een dagje 
meegevaren, heel gezellig.  
Natuurlijk hadden we hengels bij ons waar we veel gebruik van hebben gemaakt; vooral in 
Harlingen met neef Bert was het dolle pret. Toen we over het Sneekermeer voeren waren ze 
daar juist aan het skûtsjesilen. Dat konden we zo eens van heel dichtbij bekijken. 

We hebben allemaal van tijd tot tijd het schip bestuurd, maar Bart heeft toch wel de meeste 
tijd achter het roer doorgebracht. Hij vindt het erg leuk om te doen, en kan het ook al erg 
goed: door een smalle brug varen, keren in de haven of aanleggen, het lukt hem allemaal en 
dat met een schip van twaalf en een halve meter; dat doet niet iedereen hem na! 



 

 
Ter afwisseling hebben we ook de nodige wandelingen gemaakt door de steden of dorpen waar 
we doorheen kwamen. Was het niet om wat boodschappen te doen, dan toch zeker om te 
genieten van al het moois dat er te zien is. Het wandelen ging Bart niet gemakkelijk af: hij had 
dan last van z’n voeten en was snel erg moe. Dan grijpt het je toch wel even aan. Maar Bart 
zelf is heel optimistisch. Hij geniet van alles, en kijkt vooral ook vooruit: ‘Volgend jaar dan wil 
ik ...’ of ‘Als ik straks 18 ben dan ...’. 
 
Afgelopen maandag is Jannine even met Bart in Amersfoort in het ziekenhuis geweest. Dr. 
Hogeman heeft daar z’n port-a-cath doorgespoten (dat moet iedere zes weken), en verder is 
het daar altijd heel gezellig met het verplegend personeel. Bart vindt dat dan ook eerder een 
uitje dan dat hij er een hekel aan heeft om weer even in het ziekenhuis te zijn. 
Voor 28 augustus staat er weer een bezoekje aan Leiden in de agenda, bij de radioloog en de 
oncoloog. Ook wordt er dan een longscan gemaakt. Dat laatste vindt Bart wel heel spannend 
en hij ziet er tegenop. Wat zou er te zien zijn? Dan komt weer heel dicht bij dat we er zelf 
gewoon helemaal niks aan kunnen doen, maar het moeten overgeven in Gods hand. Gelukkig 
mogen we erop vertrouwen dat we daar veilig zijn, dus dat geeft ook weer rust en moed om 
verder te gaan. De afgelopen tijd hebben we met elkaar mogen genieten van zoveel ‘kleine 
wonderen’, we blijven dan ook bidden om het wonder van genezing voor Bart. En daarin weten 
we ons omringd door velen die dat met ons doen. 
 
Gisteren zijn we een dagje naar Scheveningen geweest. Iemand had voor ons vrijkaartjes voor 
Sealife en het Omniversum geregeld (bedankt Rachel!). Toch heel bijzonder dat zelfs mensen 
die we nauwelijks kennen hun best doen om ons een fijne dag te bezorgen.  

Tijdens deze dag zijn we weer onder de indruk geraakt van alle wonderen in de natuur: al die 
bijzondere zeedieren die we in Sealife hebben gezien, het uitwaaien op het Scheveningse 
strand en de indrukwekkende natuurkrachten die we zagen in de film ‘Forces of nature’ in het 
Omniversum. Dan voel je je als mens heel klein worden, helemaal als je je realiseert dat dit 
allemaal gemaakt is door onze machtige God, die alles in Zijn hand heeft en houdt. Dat Hij 
voor ons zorgt doet ons dan weer beseffen dat we bij Hem veilig zijn. 
 
 
Vanmiddag gaan we richting Zeeland, om daar nog een weekje vakantie te vieren. Dit is ons 
aangeboden via het maatschappelijk werk van het LUMC door stichting Gaandeweg. De auto is 
al ingepakt, maar de fietsen moeten nog op de kar worden vastgezet. Dat wordt nog even 
passen en meten, dus tijd om af te sluiten. 
 
We wensen jullie het allerbeste voor de komende tijd, thuis, op het werk of nog genietend van 
de vakantie. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 



-----Original Message----- 

Sent: maandag 28 augustus 2006 22:40 
Subject: Kammankementen - vervolg 71 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
“... Nou, daar kan ik zo geen verontrustende dingen op ontdekken. Natuurlijk moet de 
radioloog er nog wel even naar kijken, maar zo op het eerste gezicht zie ik niks om me zorgen 
over te maken.” Dat was wat dr. Krol vanmorgen zei, toen hij de longfoto van Bart bekeek die 
vlak daarvoor gemaakt was. 
 
Jullie kunnen je voorstellen: Daar waren we heel blij en dankbaar voor! In de aanloop naar 
vandaag toe was het eerst best heel spannend, maar gaandeweg kregen we meer rust en 
vertrouwen. Wat er ook uit zou komen, onze God en hemelse Vader zou erbij zijn. En wat 
heerlijk om dan zo’n uitslag te krijgen, bovenop al de wonderen die we de afgelopen tijd 
hebben mogen meemaken. God is groot en goed!!! 
 
Vervolgens zijn we bij dr. Bresters geweest, die natuurlijk ook de foto’s bekeken heeft. Ook zij 
was met ons blij met alles, met de foto’s en met hoe goed Bart zich voelt. 
Natuurlijk is op zo’n longfoto niet alles te zien. Maar als de tumor er nog zit, dan grijpt die in 
ieder geval niet snel om zich heen (iets wat ook goed mogelijk geweest was, aangezien de 
chemotherapie weinig heeft uitgericht). 
Omdat het zo goed gaat, hebben we besloten om verder te gaan zoals we nu gaan. Dus geen 
behandelingen of wat dan ook. Het zou mogelijk zijn om een paar weken lichte bestraling op 
de longen te doen, om daarmee eventueel aanwezige kleine uitzaaiingen te bestrijden. Maar of 
dat afdoende zou zijn is maar zeer de vraag, en het betekent weer een aantal weken dagelijks 
naar Leiden. 
Kortom, we hebben veel reden tot dankbaarheid. Vooral richting onze God, die gebeden 
verhoort. Ons leven blijft in Zijn hand, en met Hem willen we verder gaan. 
 
 
Al weer twee weken geleden hebben we genoten van een week vakantie in Zeeland. In 
Renesse om precies te zijn. Van de stichting Gaandeweg mochten we een week lang kosteloos 
gebruik maken van een vakantiehuis dat zij daar hebben. En wat voor een huisje! Het is heel 
gezellig ingericht, van alle gemakken voorzien, en ligt vijf minuten lopen van het strand. 

 
Heerlijk was het om daar een week te mogen zijn. Bijna iedere dag naar het strand, fietsen 
door de duinen en naar dorpjes in de omgeving, een ritje met de auto of genieten van een 
zonsondergang. Kortom we hebben echt vakantie gevierd. 
 
 
Afgelopen zaterdag stond in het teken van een bijzonder recept: 
Men neme drie vrienden, drie kids, zes helmen, drie motoren en een droog wegdek met af en 
toe een zonnetje. 
 



 
En daarmee kregen we iets heerlijk spannends: Een dagje touren over binnendoorweggetjes 
en de Lekdijk. Soms rustig en dan weer snoeihard, soms recht overeind en dan weer 
vervaarlijk dicht bij het asfalt, soms stevig doorrijden en afzien en dan weer uitrusten op een 
terrasje onder het genot van een patatje-met. 

 
Fred en Hessel bedankt, we hebben genoten (en ik misschien nog wel het meest... ;-)!  
 
Deze week gaat het ‘normale leven’ toch echt weer beginnen. Mieke is al weer naar school, en 
ook Tim en Bart gaan deze week weer hun opwachting maken op school, Tim in de tweede en 
Bart in de vierde klas. Jannine begint zo langzamerhand ook weer met haar ‘bezigheden buiten 
de deur’: het opstarten van DuoProjecten en daarna weer Nederlandse les. En ook voor mij op 
kantoor komt de boel weer uit de startblokken. De overname van SSA Global door Infor is nu 
echt een feit, en zo langzamerhand begint de nieuwe organisatie vorm te krijgen. Genoeg 
gelegenheden om ook daar weer energie in te stoppen. 
 
 
Vanavond zijn we met vrienden bij elkaar geweest om samen God te danken en het goede 
nieuws met elkaar te vieren. Samen hebben we ook psalm 103 gelezen. 
Al met al weten we ons bijzonder gezegende mensen: Omringd door familie en vrienden, maar 
vooral gedragen door onze God. Aan Hem de eer! 
 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
          “Prijs de HEER, mijn ziel, 
           prijs, mijn hart, Zijn heilige naam. 
           prijs de HEER, mijn ziel, 
           vergeet niet één van Zijn weldaden. 
           Hij vergeeft u alle schuld, 
           Hij geneest al uw kwalen, 
           Hij redt uw leven van het graf, 
           Hij kroont u met trouw en liefde, 
           Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
           uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.” 
 
          Psalm 103: 1-5 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 


