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

Sent: dinsdag 16 januari 2007 13:31 
Subject: Kammankementen - vervolg 77 
 
Lieve familie en vrienden, 
          
De jaarwisseling hebben we inmiddels al weer even achter de rug, en gelukkig hebben we alle 
vingers er nog aan zitten ;-)  De oliebollen zijn ook op (helaas) en het jaar 2007 begint al weer 
aardig te wennen. 
De vakantie is echt over en alle werkzaamheden zijn weer opgepakt. Tim en Mieke zijn weer 
naar school, en vorige week op kantoor hadden we een aantal collegae uit Amerika en 
Duitsland over voor een team meeting, zodat ook ik de hele week onder de pannen was. 
Met de deelneemsters van beide duoprojecten tot nu toe heeft Jannine vorige week nog een 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Dat was dusdanig geslaagd dat ze besloten hebben er een 
traditie van te maken. De rest van ons gezin heeft hier geen bezwaar tegen, aangezien we 
achteraf mochten meegenieten van alle heerlijkheden die door deze en gene waren 
meegenomen :-) 

 
De oplettene kijker zou het idee kunnen krijgen dat onze woonkomer is omgetoverd tot een 
(enigszins gedateerd) leslokaal t.b.v. de Nederlandse les (zie de leesplank van Letterstad). Ik 
kan u echter verzekeren dat e.e.a. niet het gevolg is van een doorgeslagen drang tot doceren, 
maar van decoratieve inspiratie ;-) 
 
Bart is afgelopen week niet naar school gegaan, omdat de bestralingen van z’n longen zijn 
begonnen. Vorige week maandag zijn we met z’n drieën naar Leiden geweest voor een gesprek 
met de radioloog en aansluitend de eerste bestraling. Het wordt een serie van totaal elf 
bestralingen. Dit houdt dus in dat Bart ruim twee weken lang  elke dag naar Leiden moet. 
Ondertussen zijn we al weer bezig met de tweede week; volgende week maandag is de laatste 
keer.  
Dit is wel iets meer dan de acht bestralingen die we verwacht hadden, maar hiervoor is 
gekozen omdat zo de dosis per bestraling wat lager is en daarmee de bijwerkingen ook zo min 
mogelijk. De radioloog gaf ook aan dat op de scan die in december is gemaakt, duidelijk te 
zien is dat de ziekte wel doorgaat; er zijn meer plekken te zien dan op de foto. Gezien de 
situatie is dat niet vreemd, maar het is wel de realiteit, hoe onwerkelijk dat soms ook lijkt als 
je Bart ziet.  
 
Al hebben we het idee dat Bart wel meer moe is dan anders – hij geeft dat zelf ook wel aan – 
toch heeft hij verder geen last van de bestralingen. Sterker nog, hij ziet de dagelijkse rit naar 
Leiden als een gezellig uitje: lekker kletsen in de auto heen en terug – er zijn een heel aantal 
mensen die wel willen rijden – en tussendoor in het restaurant van het ziekenhuis eten; Bart 
geniet daar van. Op de onderstaande foto’s in het ziekenhuis is wel te zien dat hij heel positief 
om weet te gaan met de situatie. En de laboranten vonden het ook leuk om met Bart op de 
foto te gaan. 

 



Afgelopen dinsdag is Bart ook nog even bij professor Taminiau langs geweest, die hem nog 
even wilde zien voordat er geskied gaat worden. Aansluitend heeft Bart op de gipskamer een 
nieuwe brace aangemeten gekregen, zodat z’n arm toch wat extra beschermd is. 
 
Doordat het aantal bestralingen wat hoger is geworden, komen de laatste bestralingen terecht 
in de toetsperiode van school. Bart had al de mogelijkheid om toetsen thuis te maken, dus 
gaan we in overleg met school bepalen hoe we hier verder mee omgaan. Dit temeer omdat 
gezien de hele situatie Bart toch beduidend minder voor school heeft gewerkt dan eerst. Hij is 
wel zoveel mogelijk naar school geweest, maar thuis komt het er gewoon een stuk minder 
van. Bart geeft ook aan hier de zin niet helemaal van in te zien. Hij wil best naar school, maar 
om daar nu thuis ook al zijn tijd aan te besteden, dat vindt hij niet echt nodig. En dat kunnen 
we natuurlijk heel goed begrijpen. In die zin merken we dat de balans van verschillende 
dingen aan het verschuiven is. ‘Welzijn’ blijft een heel belangrijk criterium, en veranderende 
omstandigheden vragen dus om bijstelling van de balans.  
 
Bart kijkt in ieder geval erg uit naar het ski-kamp. Vrijdag 26 januari a.s. is de geplande 
vertrekdatum, en dat komt nu snel dichterbij. Door sinterklaas is hij al voorzien van een ski-
bril, ski-sokken, ski-handschoenen en andere benodigdheden, dus wat dat betreft is hij er al 
wel klaar voor. We moeten straks alleen heel de boel nog wel in een tas zien te proppen... En 
verder moet Bart natuurlijk dagelijks z’n ski-oefeningen doen, zodat hij straks beslagen ten ijs 
komt; of hoe zeg je dat eigenlijk als het niet over ijs maar sneeuw gaat? 
 
Voordat het zover is heeft Bart wellicht gedacht: Een nieuw jaar, een nieuwe look. 

 
Hij had een weddenschap met Tim lopen dat hij z’n haar niet zou knippen tot 2010. Maar lang 
haar wordt bewerkelijk, dus toch maar naar kapsalon Ria, waar Jessica hem lekker kort heeft 
geknipt. En dus betaalt hij de prijs voor z’n weddenschap: Bart neemt Tim binnenkort mee uit 
eten naar McDonalds. Gezellig met z’n tweeën zonder pa en ma... 
 
En zo te zien is Bart niet de enige met een nieuwe look... Tim en ik hebben allebei een nieuwe 
bril! 

 
 
Kortom, in het nieuwe jaar zijn er zaken die weer hun zelfde ritme hervinden, en er zijn zaken 
die veranderen. Dat neemt niet weg dat het voor ons heel moeilijk en confronterend is, de 
wetenschap dat Bart ziek is en waarschijnlijk niet beter wordt.  
Maar met alle veranderingen is het nieuwe jaar toch vooral: Anno Domini 2007 – Het jaar van 
onze God. Hij verandert niet, en Zijn beloften voor ons blijven gelden. Daar willen we ons aan 
blijven vasthouden, ook in dit nieuwe jaar.  
 
Willen jullie voor ons en speciaal voor Bart blijven bidden? 
 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



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

Sent: woensdag 7 februari 2007 10:38 
Subject: Kammankementen - vervolg 78 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De week Winterkolder is weer voorbij. En Bart vond het FANTASTISCH !!! 
 
Vrijdagavond 26 januari hebben we Bart afgezet bij de bus in Arnhem en afgelopen 
zondagmorgen konden we hem daar weer ophalen. De tijd daartussen bleven we in het 
ongewisse wat hij allemaal in Oostenrijk deed. Maar er was afgesproken ‘geen bericht, goed 
bericht’ dus probeerden we ons geen zorgen te maken. Wel waren we natuurlijk reuze 
nieuwsgierig! 
 

 
 
Toen we Bart zondagmorgen gingen ophalen, was de bus net gearriveerd. Bart stond gewoon 
te stralen, zo leuk had hij het gevonden. De hele dag had Bart steeds weer wat te vertellen, en 
zo konden wij volop meegenieten. En ook na zondag was hij niet uitverteld. Heerlijk! We zijn 
God heel dankbaar dat Bart deze vakantie zo mocht beleven. 
 
Verder gaat het leven toch ook z’n gewone gangetje verder.  
Tim is druk met school en zag dat beloond met een mooi rapport; hij was lekker 
vooruitgegaan. 
Ook Mieke heeft van alles om ’t hand. Muziek maken is een van de dingen die ze erg leuk 
vindt. Onlangs hebben we een andere viool voor haar gekocht, ze was de vorige (¾) viool echt 
ontgroeid. En nu heeft ze een mooie Saksische viool uit ~1900 met een prachtige klank, waar 
ze met veel plezier op speelt. Ze heeft er ook nog een prachtige, nog oudere strijkstok bij 
gekregen, als extra naast de andere strijkstok die er bij hoorde. Dat is ook echt een juweeltje. 
Maar ook andere instrumenten vindt ze leuk. Zo is ze op Jannine’s gitaar bezig om zichzelf 
accoorden aan te leren. En ook op Tim’s trompet blaast ze wel eens een liedje. 
Vervelen doet ze zich in ieder geval niet. Want naast muziek zijn er nog zoveel andere leuke 
dingen te doen. 
 

 
 
Momenteel is Mieke op school druk met de Cito toets. Best wel spannend, maar ook weer 
typisch Mieke hoe ze dat allemaal toch weer rustig oppakt. Haar rapport onlangs zag er prima 
uit, dus ook met die Cito toets zal het wel loslopen. 



 
Met Jannine en mij gaat het goed. Bezigheden thuis, op kantoor, etc. vragen tijd en aandacht. 
Jannine is bezig om tussen alle andere activiteiten door foto’s in te plakken. En verder is het 
heerlijk om tijd te hebben met de kinderen. Zo’n weekje zonder Bart geeft de gelegenheid om 
je eens wat extra op Tim en Mieke te richten.  
Maar het voelt ook wel eens vreemd om zo met z’n vieren in plaats van met z’n vijven aan 
tafel te zitten. We zijn dankbaar voor alle goede dingen die we krijgen, maar zijn soms ook zó 
verdrietig dat je de pijn echt voelt. 
Dan is het genade om die zorgen, pijn en verdriet bij onze hemelse Vader te mogen 
neerleggen. Zoals psalm 37 zegt:  
“Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen, ... Hij zorgt voor u en leidt u door Zijn hand.” 
 
Dat Hij voor ons zorgt mogen we gelukkig steeds weer merken, ook in alle aandacht, liefde en 
gebed van familie en vrienden om ons heen. En niet te vergeten de kaarten die Bart heeft 
gekregen om hem een fijne ski-vakantie te wensen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

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

Sent: zaterdag 17 maart 2007 19:22 
Subject: Kammankementen - vervolg 79 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Ongelofelijk, zo snel als de tijd gaat. Het is al weer half maart! Maar als je kijkt wat er buiten 
allemaal al groeit en bloeit dan lijkt het wel half april. Is de natuur in de war? Of is dit een 
kadootje van de Schepper dat er al weer zoveel moois te zien is?! 
 
Even terugblikkend in de agenda realiseer ik me dat er weer veel is gebeurd. Zo maar een 
greep: 
 
Het spoorwegmuseum stond al een poosje op ons lijstje om nog eens een keertje te bezoeken. 
Maar, echte Hollanders als we zijn, was een kortingbon de aanleiding om daar nu toch een 
keer werk van te maken. En zo kwam het ervan dat de mannen samen naar Utrecht afreisden 
en daar een genoeglijke middag doorbrachten langs en tussen de rails, op de bok van een 
stoomlok of meeliftend op een treeplank. 

 
 
Aan het eind van de middag hebben we de vrouwen weer opgehaald, en hebben we 
gezamenlijk genoten van ongelimiteerd schnitzelen. Alhoewel, het aanbod mocht dan 
onbegrensd zijn, aan het opnamevermogen van onze magen bleek wel degelijk een limiet te 
zitten :-)  Bart had een etentje in Schnitzelhaus Tirol al heel lang als wens, en omdat de 
bestralingen voorbij waren, leek ons dit een goede manier om dat met elkaar te vieren. 



 
 
Aan het begin van de voorjaarsvakantie mochten we van stichting Gaandeweg (waarvan we 
ook al twee keer in de zomer een weekje weg mochten, naar Limburg en Zeeland) nog een 
weekendje naar de Eemhof. Wat een luxe! We hebben er samen heerlijk van genoten. 
 
In de voorjaarsvakantie die volgde ben ik op dinsdag met Bart naar Leiden geweest voor het 
maken van een longfoto en een bezoekje aan de poli. Naar later door de radioloog werd 
bevestigd bleek dat de bestralingen die Bart (voorafgaand aan de Winterkolder) had gehad, de 
gewenste uitwerking hadden gehad: een deel van de uitzaaiingen in z’n longen was niet 
gegroeid, een ander deel was zelfs wat kleiner geworden. We hebben samen God gedankt voor 
dit geschenk van Hem. 
Ook al blijkt de tumor in de longen dus stralingsgevoelig te zijn, er zijn wel grenzen aan de 
toepassing van bestralingen. Immers het gezonde longweefsel krijgt ook een tik mee, en met 
nog meer bestralingen wordt de grens van het toelaatbare te snel bereikt. In overleg met de 
radioloog hebben we daarom besloten voorlopig geen bestralingen meer te doen, maar dit 
achter de hand te houden voor als Bart echt klachten gaat krijgen als gevolg van de 
uitzaaiingen.  
Tot op heden heeft Bart er gelukkig geen last van. Ook de artsen vinden dit bijzonder, 
aangezien de uitzaaiingen in de longen meestal sneller om zich heen grijpen. Wij zijn heel blij 
dat we zoveel tijd en goeds met elkaar krijgen; een wonder van onze hemelse Vader en bewijs 
van Zijn zorg voor ons. God verhoort gebeden! 
 

 
 
Naast de uitstapjes – Bart is ook nog een dagje met Bert mee geweest in zijn koffiebus - zijn 
er ook de gewone dagelijkse bezigheden. School voor de kids, werk thuis en op kantoor voor 
Jannine en mij. Gezien haar ervaring met het vorige duoproject kost het nu lopende project 
haar aanmerkelijk minder tijd. En langzaamaan komen er aanmeldingen binnen van vrouwen 
die aan een volgend duoproject willen meedoen. Het blijft ook leuk om te doen, vooral als je 
ziet hoe de vrouwen, Nederlandse en Turkse, ervan genieten. Een van de activiteiten die 
Jannine net heeft op gestart is het wekelijks samen gaan wandelen in Barneveld voor vrouwen 
van alle nationaliteiten; iedere maandagavond vanuit het wijkcentrum Oldenbarneveld. 
Ook op kantoor lijkt het wel lente: de projecten die moeten worden opgestart schieten als 
krokussen uit de grond. Pas ben ik nog een dag naar Karlsruhe in Duitsland geweest, voor een 
project dat daar ging starten. Niet echt naast de deur, maar omdat ik relaxed per trein er 
naartoe kon was dat zeker geen straf. Een rit in de ‘IC Loreley’ langs de Rijn van Keulen naar 
Mannheim was gewoon puur genieten. 



 
En als ik thuis af en toe eens met m’n eigen treintjes bezig ben, lijkt het wel of het lente wordt 
op de baan :-) 
 
De griepepidemie is tot nu toe aan ons voorbijgegaan. Wel hebben we allemaal een paar 
weken flink gehoest en last gehad van onze keel en stem. Maar heel bijzonder: Bart heeft er 
nauwelijks last van gehad. Vooral toen ik het zelf flink te pakken had en bij een enorme 
hoestbui bijna geen lucht meer over had, vroeg ik me wel eens bezorgd af hoe het zou gaan 
als Bart zo zou gaan hoesten. Maar die bezorgdheid bleek dus niet nodig. Iets wat Jezus’ les 
aan ons in de bergrede (Mat. 6) onderstreept: We hoeven ons niet bezorgd te maken, onze 
hemelse Vader weet wat wij nodig hebben en geeft ons dat. 
 
Voor ons heel bemoedigend is dat Bart zich dit ook realiseert. Onlangs is hij samen met een 
vriend begonnen aan de Youth Alpha. In een gezellige en ongedwongen sfeer kunnen ze een 
aantal avonden - en net ook een heel weekend - samen doorpraten over onze hemelse God – 
Vader, Zoon en Heilige Geest - en wie Hij voor ons persoonlijk is. Juist omdat je met allemaal 
gemotiveerde deelnemers bent, heeft Bart het hier erg naar zijn zin. 
 
Kortom, we weten ons een gezegend gezin en daar zijn we God dankbaar voor. We mochten 
de draad van het gewone leven blijven oppakken; we zijn blij met elke dag die we samen van 
God krijgen. De toekomst weten we veilig in Zijn hand. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 


