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

Sent: zaterdag 7 juli 2007 23:18 
Subject: Kammankementen - vervolg 82 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het zomerreces barst overal in alle hevigheid los, en dus is het weer hoog tijd voor een 
berichtje van ons. En is er alweer zoveel gebeurd omdat ons vorige bericht al weer zo lang 
geleden is? Of is de tijd zo snel gegaan omdat er zoveel gebeurd is? Hoe het ook zij, in 
vogelvlucht volgen hieronder een paar hoogtepunten van de afgelopen tijd. 
 
Na weken van training verscheen ik om tweede pinksterdag ’s morgens om half zes in 
Bolsward aan de start van de “Friese Elfsteden Rijwieltocht 2007”, samen met vijf vrienden (en 
duizenden andere fietsers), klaar voor 240 kilometer fietsen. En de training wierp z’n vruchten 
af, want het ging prima die dag. Dat er weinig wind stond hielp erg mee, en dat het de laatste 
75 kilometer regende werkte wat tegen, maar ’s middags om half vijf zat het er al weer op. 
Het was een erg leuk evenement om aan meegedaan te hebben! 
 
Begin juni had Jannine haar laatste activiteit met de deelnemers van het duoproject: samen 
fietsen en winkelen. Ze gingen wat minder ver weg (naar Lunteren), maar daar was het niet 
minder gezellig om. En natuurlijk stond er weer een foto van in de krant. Erg leuk dus. 
 
Op 5 juni stond er iets bijzonders op het programma: een Opkikkerdag. Via Caroline, een zus 
van Jannine waren we hiervoor uitgenodigd, en zo kwam het dat we ’s morgens naar de 
Eemhof gingen, alwaar het evenement ging plaatsvinden. We hadden echter geen idee wat het 
zou worden. 
Allereerst werden we ontvangen door alle vrijwilligers van stichting De Opkikker en 
medewerkers van YER (de sponsor van die dag), en kregen we drinken met heerlijke taart. 
Een medewerker van YER werd onze begeleider voor de hele dag. Hij had het (voor ons nog 
geheime) programma, en hij leidde ons die dag van het ene activiteit naar de andere: Beren 
aankleiden (voor de dames) en karten (voor de heren), een politiehondendemonstratie, een 
arrestatieteam van de politie, varen met een supersnelle politieboot op het Eemmeer, en 
daarna een heerlijke lunch.  

 
Na de lunch konden de kids een (denkbeeldig) opstootje snel de kop indrukken met behulp van 
een indrukwekkende politieauto, de waterwerper. Daarna was het tijd voor een ritje door de 
polder, achterop diverse trikes. Toen we weer veilig terug waren op de Eemhof, gingen we 
naar de dijk voor het (voor ons letterlijk en figuurlijk) hoogtepunt van de dag: een rondvlucht 
met een helikopter. Binnen een paar minuten vlogen we boven Spakenburg, een prachtig 
gezicht. Na afloop van de vlucht konden we nog een keer gaan laagvliegen: we mochten mee 
met een snelle speedboot, om nog eens al planerend over het water heen te stuiven. Terug 
aan de wal, was het al weer tijd voor het afsluitende programma met muziek, waarna we nog 
een heerlijke warme maaltijd kregen. Daarmee kwam er een einde aan een echte 
Opkikkerdag, eentje om niet snel te vergeten! 
 



Op zaterdag 16 juni was het Open Dag bij de Koninklijke Luchtmacht, op de vliegbasis Volkel. 
Samen met Tim en z’n vriend Alwin ben ik daar naartoe geweest, en onze ogen en oren kregen 
daar de nodige indrukken te verwerken. Er was niet alleen vliegend wapentuig te bewonderen, 
en zo kon het gebeuren dat Tim na lang wachten eindelijk een echt machinegeweer mocht 
vasthouden. Jammer dat ‘ie niet geladen was, dat zou helemaal kicken geweest zijn... 

 
 
Ondertussen was het nog geen vakantie en moest er dus nog gewoon gewerkt worden.  
De eindmusical van groep 8 staat gepland voor 19 juli, en dus wordt er door Mieke’s klas al 
druk geoefend. Jannine is daar ook aardig druk mee. Maar voor 15 juni stond er eerst nog wat 
anders op het programma: schoolreis!  
Natuurlijk werd het eind van het seizoen ook weer gemarkeerd met balletvoorstellingen. Mieke 
mocht dit jaar drie keer optreden, en ze deed het geweldig. Erg leuk om te zien hoeveel ze het 
afgelopen jaar heeft geleerd. 
 
Tim heeft zojuist z’n Havo/Vwo 2 afgerond. Na de vakantie gaat hij naar Havo 3, maar dan in 
Barneveld aan het Johannes Fontanus College. 
Mieke gaat na de zomervakantie naar de scholengemeenschap Guido de Bres in Amersfoort 
met een groep klasgenootjes. Ze komt dan in B1L, een Havo/Vwo klas. Afgelopen woensdag 
heeft ze al een kennismakingsmorgen gehad met de medeleerlingen en haar nieuwe mentor. 
Dat vond ze al erg leuk. 
 
Voor Bart zit het schooljaar er ook op. Toen de toetsperiode voor z’n klas begonnen was, 
werkte hij lekker door aan z’n opdracht voor beeldende vorming: het maken van een drieluik. 
Gaandeweg kreeg hij er steeds meer plezier in, en hij heeft uiteindelijk iets moois gemaakt. 
Daarna moest er nog een toets van wiskunde gemaakt worden, over sinussen en logaritmen. 
Maar toen hij er eens goed voor ging zitten, begreep hij ook dat, en zo haalde hij ook een mooi 
resultaat voor z’n toets. 
De twee genoemde vakken, waar Bart zich vooral op heeft gericht afgelopen periode, zijn 
bewust gekozen: Volgend jaar gaat hij namelijk naar een andere school, het ROC A12 in Ede. 
Daar begint hij aan een MBO-opleiding architectuur, samen met z’n vriend Wilco. Al sinds de 
basisschool hebben ze plannen om samen een architectenbureau te beginnen. De eerste 
serieuze stappen in die richting gaan dus nu echt gezet worden! 
 
En er gebeuren nog meer ‘echte dingen’: zo is Bart vorige week begonnen met z’n 
scooterlessen. Een hele zaterdagmiddag rondrijden op een afgesloten terrein onder leiding van 
een instructeur. Afwisselend en erg leerzaam. En of Bart het ook leuk vond, da’s natuurlijk 
geen vraag! 



 
 
Inmiddels is de vakantie dus echt begonnen. En voor Bart betekende dat: beginnen met 
vakantiewerk. Deze week heeft hij er een begin mee gemaakt. Maar dat moet nu even 
wachten, want vanmorgen hebben we hem naar Muiden gebracht voor alweer z’n derde 
Zuiderzeevaart. Hij had een poosje op de reservelijst gestaan, maar een paar weken geleden 
kreeg hij te horen dat hij toch nog een keer mee mocht. Vandaar dus dat we hem vanmorgen 
weer hebben uitgezwaaid. Als ouwe rot op dit evenement kende hij het merendeel van de 
bemanningen nog, en hij had er weer erg veel zin in! 

 
 
 
Nog afgezien van alle activiteiten en gewone bezigheden, waren de laatste paar weken voor 
Jannine en mij erg intensief. Ruim twee weken geleden moesten haar vader en moeder 
plotseling worden opgenomen in een verpleegtehuis; verzorging thuis, vooral van vader die al 
jarenlang ziek was, ging nu echt niet meer. Na intensief zoeken werd een verpleegtehuis 
gevonden waar ze samen terecht konden, nl. in Hoogeveen. Vader is daar verder achteruit 
gegaan, en na een week is hij overleden. Afgelopen dinsdag hebben we hem begraven. Vooral 
moeder krijgt zo in korte tijd wel heel veel te verduren. De wetenschap dat hij in 
geloofsvertrouwen mocht heengaan naar zijn hemelse Vader is een grote troost voor ons, 
maar de lege plek blijft. Toch was het ook goed om in deze weken te mogen ervaren dat we 
door deze ingrijpende ontwikkelingen als familie dichter bij elkaar zijn gekomen.  
En het leven gaat door, dat staat voor ons vast! Dat werd ook zo mooi duidelijk toen mijn zus 
Ingeborg op de morgen van de begrafenis opbelde en dolenthousiast vertelde dat ze een 
gezonde dochter had gekregen. ‘Een groot wonder’ en ‘God zorgt’ stond er op het 
geboortekaartje, en zo is het! 
 
God zorgt ook voor ons, dat mogen we steeds opnieuw ervaren. In alle mooie dingen die we 
meemaken, in verdriet, en ook in zorgen. Er zijn veel dagen die eigenlijk heel gewoon 
verlopen. Maar als Bart soms ineens klaagt over benauwdheid of erg moet hoesten, dan grijpt 
het ons toch weer aan. Hoe het verder gaat, we weten het niet. Maar we weten wel dat onze 
God erbij is en dat Hij alles overziet. Dus blijven we ons in vertrouwen vasthouden aan Zijn 
beloften dat Hij voor ons zal zorgen. Dat heeft Hij tot nu toe gedaan, en dat zal Hij blijven 
doen. 
 
We wensen jullie allemaal een fijne en goede vakantieperiode toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



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

Sent: zaterdag 21 juli 2007 23:24 
Subject: Kammankementen - vervolg 83 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Vorige week zaterdag hebben we Bart in Stavoren weer opgehaald, na een heerlijke week 
Zuiderzeevaart. Als ‘ouwe rot op deze bruine vloot’ was het voor Bart een weerzien van veel 
oude bekenden van vorige jaren. En ook dit jaar hebben ze weer volop genoten: Van de 
gezelligheid aan boord, de tocht met de reddingboot van Marken, het verblijf in de haven van 
het Zuiderzeemuseum, in volle vaart  van Enkhuizen naar Stavoren zeilen, gerookte paling en 
zalm, de bonte avond, en noem maar op. Daar kan hij met heel veel plezier op terugkijken, 
vergezeld door dikke zoenen van de schipper en de verpleegkundige aan boord. 
 

 
 
Afgelopen donderdag was voor Mieke de grote dag: afscheid van groep 8 en het samen 
opvoeren van een musical. De klas had er tijdenlang hard op geoefend, en Jannine had er met 
het aanleren van de musical, de liedjes, de choreografie, etc. vele vele uren aan besteed om er 
iets moois van te maken. 
En wat was het mooi. Het was geweldig, een prachtige uitvoering! En wat genoten de kinderen 
er zelf ook van. Heerlijk om te zien. 
 

 
 
Maar voordat we donderdagavond van de musical zaten te genieten, hadden we een bijzonder 
hectische en emotionele dag achter de rug. 
Bart was nl. al twee dagen wat benauwd, had last van druk op z’n borst en pijn in z’n 
schouders, en had daardoor ook al twee nachten beduidend minder geslapen. 
Donderdagmorgen zag hij het niet zitten om alleen te blijven. Die ochtend moest er namelijk 
nog voor de musical geoefend worden; Jannine moest daarbij helpen, en ik zou het geluid zo 
goed mogelijk proberen te regelen. Dus besloten we dat Jannine thuis zou blijven; andere 
ouders konden een deel van haar taak wel overnemen, dat van mij was lastiger. 



Jannine heeft ’s morgens de huisarts gebeld, en die vertrouwde het niet maar wilde het zekere 
voor het onzekere nemen. Misschien zou hij wel longontsteking hebben. Dus contact 
opgenomen met het LUMC, en ’s middags ging Jannine met Bart naar Leiden voor onderzoek, 
in de veronderstelling dat Bart daar zou moeten blijven. Een enorme domper natuurlijk, ook op 
de feestvreugde rond de musical. De generale repetitie ’s middags voor groep 1 t/m 3 ging 
desondanks goed. Ondertussen zat ik daar met een steen op m’n hart achter het mengpaneel: 
Hou zou het met Bart gaan? En ook het idee dat Jannine het resultaat van zoveel 
voorbereiding en inspanning niet zou kunnen zien vond ik zwaar verteerbaar. 
 
Het telefoontje om half zeven van Jannine dat ze op het punt stond om met Bart terug naar 
Barneveld te komen kwam dan ook als een geschenk uit de hemel. En nog voordat de musical 
daadwerkelijk begon zaten Jannine en Bart voorin de zaal. Heerlijk gewoon! Zo konden we 
toch met z’n allen genieten van de uitvoering. 
 
 
Maar de onderzoeken in Leiden hebben wel degelijk hun stempel weer achtergelaten. 
Weliswaar leek het niet om een longontsteking te gaan, en dat was goed nieuws want daarom 
mocht Bart weer naar huis. Er zat wel iets in zijn longen, en daarvoor heeft hij een korte anti-
biotica kuur gekregen. Maar de foto’s die van z’n longen zijn gemaakt lieten duidelijk zien dat 
de tumor de laatste maanden niet heeft stilgestaan, maar verder is uitgegroeid. Niet 
razendsnel, maar toch. De klachten van benauwdheid en pijn in z’n borst (en schouder) zijn 
symptomen die daar bijhoren, en die zullen met het verdergroeien van de tumor dus alleen 
maar toenemen. Tegen de pijn is nog wel e.e.a. te doen, en we hebben dan ook al een serie 
medicijnen in huis. Maar tegen de benauwdheid is weinig kruid gewassen. En dat is best 
beangstigend. 
Dan zouden we het kunnen proberen te relativeren: Bart wil net als z’n vrienden leven, en 
daar hoort ook vakantiewerk bij. Maar de twee dagen (zwaar) vakantiewerk begin deze week 
bleken toch te veel. Inmiddels is de pijn weer een heel eind verdwenen, voelt Bart zich al weer 
een stuk beter en heeft hij twee nachten weer goed geslapen. Maar toch, we zijn weer met 
onze neus op de feiten gedrukt: Bart heeft een dodelijke ziekte onder de leden die steeds 
verder om zich heen grijpt. 
 
Hoe ingrijpend dat is, hebben we ook vanmiddag weer kunnen ervaren: we zijn naar de 
begrafenis geweest van een meisje dat we ook kennen uit Leiden, ook overleden aan 
botkanker. Maar tijdens de samenkomst voor de begrafenis mochten we ook weer getroost 
worden: In het huis van onze hemelse Vader zijn veel kamers, en Jezus Christus is naar de 
hemel gegaan om daar ook voor ons plaats te maken (Joh. 14). En dat is iets waar Bart ook 
helemaal op vertrouwt: Als hij straks sterft, mag hij naar de hemel, daar is hij zeker van. 
Wanneer dat zover is, dat weten we niet. Wel zijn we er zeker van dat ons leven van begin tot 
eind in Gods hand is. Of zoals het zo mooi in de bijbel staat: “Uw ogen zagen mijn vormeloos 
begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet 
één.” (Psalm 139:16). 
Willen jullie voor ons blijven bidden, dat we kracht mogen blijven krijgen om in vertrouwen op 
God verder te gaan? En vooral ook voor Bart, dat hem veel lijden bespaard zal blijven?! 
 
We wensen jullie voor morgen een gezegende zondag toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



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

Sent: maandag 20 augustus 2007 23:13 
Subject: Kammankementen - vervolg 84 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Dinsdagmorgen 31 juli was een spannend moment voor Bart: theorie-examen voor de scooter. 
Om tien voor tien belde hij al enthousiast op dat hij geslaagd was; hij had maar een fout 
gemaakt. De dagen ervoor had hij dan ook goed geleerd. Het erop leek dat hij voor het eerst 
van z’n leven uit zichzelf hard gestudeerd had, iets wat hij lachend beaamde. En het resultaat 
was daar, dus zijn we snel daarna naar het dorp gegaan voor een pasfoto, om vervolgens het 
felbegeerde rijbewijs te kunnen aanvragen. Verrassend en hartverwarmend, dat er zoveel 
felicitaties uit het land kwamen om Bart te feliciteren. Heel hartelijk bedankt! 
Intussen waren we ook begonnen met de verkoop van Barts fiets. Door de terugval van de 
laatste tijd kon hij daar gewoon veel minder mee uit de voeten: van een klein stukje fietsen 
werd hij al erg moe. Gelukkig was er voldoende belangstelling voor de fiets. Naar aanleiding 
van de advertentie op marktplaats is hij zelfs nog geïnterviewd en kwam hij met foto en al in 
de Barneveldse Krant. En juist toen was de fiets net verkocht. 
Daarmee was het jachtseizoen op scooters natuurlijk ook helemaal geopend. Na wat 
rondzoeken was Bart er wel uit: het moest een Peugeot Vivacity Silversport worden. En dat is 
gelukt! Toen hij dinsdagmiddag 7 augustus z’n rijbewijs kon ophalen, konden we aansluitend 
naar Nijkerk om daar de scooter op te halen. En ook al hadden we er van tevoren zo onze 
twijfels bij, hij heeft de scooter zelf vervolgens naar Barneveld gereden. Natuurlijk wel even 
langs de McDonalds om e.e.a. te vieren met een ijsje :-) 

 
Onze tuin heeft sindsdien af en toe wat weg van een hangplek ;-) Jongeren en wat ouderen 
rond de ronkende tweewieler geschaard, kletsend of stoere verhalen vertellend, danwel met 
een sleutel even wat bijstellen aan de scooter. En er gaat ook eigenlijk geen dag voorbij dat 
Bart niet even weg moet op z’n scooter, naar een vriend, even een boodschap doen of zomaar 
een stukje rijden met Mieke achterop. Kortom, er wordt volop genoten van deze prachtige 
scooter. 
 
De dag na het theorie-examen zijn Bart en ik samen een dagje Duitsland in geweest, touren 
langs de Moezel. Dat stond al een poosje op het programma, maar het was er al die tijd nog 
niet van gekomen. Gelukkig dat het nu alsnog kon. We hadden prachtig weer en genoten van 
het uitzicht: de enorme hoeveelheden wijnranken op de meest onmogelijke plaatsen soms, de 
rivier met de vele schepen, oude kastelen en moderne treinen, kortom teveel om op te 



noemen. De dag werd natuurlijk in stijl afgesloten: op een terras genietend van een heerlijke, 
grote schnitzel. 

 
 
Afgelopen dinsdag stond er weer iets op het programma dat gedomineerd werd door snelle, 
glimmende techniek: Door de stichting racen tegen kanker waren we uitgenodigd om een 
dagje naar het TT-circuit in Assen te komen. Daar waren echte coureurs met snelle auto’s en 
motoren, en was er alle gelegenheid om mee te rijden over het circuit. En of het nu in een 
flitsende rode Honda, een blauwe ralley-auto of achterop een Honda Goldwing was, het was 
een indrukwekkende ervaring. Alles was tot in de puntjes georganiseerd en we kregen er mooi 
weer bij. ’t Was voor Bart toch best een vermoeiende ervaring, maar we hadden deze dag niet 
willen missen. 

 
 
Mieke is inmiddels een kleine week bij een vriendinnetje geweest dat in Duitsland op vakantie 
was. Zo kon ze er alvast even tussenuit. Ze heeft het erg gezellig gehad. 



Tim was afgelopen week samen met een vriend naar Terschelling, op een vakantiekamp. Hij 
heeft ervan genoten en kwam ook lekker verkleurd weer terug. Helaas hadden een paar 
muggen ook ontdekt dat Tim op het eiland was, en sporen van deze ontdekking waren nog 
duidelijk zichtbaar rond zijn enkels. Wel vervelend, maar er waren kinderen die nog veel erger 
waren toegetakeld. 
 
Vrijdagmorgen moest Tim vroeg uit de veren om de snelboot van half acht te kunnen halen, 
terug naar de vaste wal. Immers, tante Bep, mijn zus, ging die dag trouwen. Tim was op tijd 
terug, zodat we met z’n allen deze feestelijke dag hebben kunnen meevieren. Ook Bart is de 
hele dag van de partij geweest. 
Dat laatste zien we als een wonder, waar we een paar weken geleden alleen nog maar van 
konden dromen en voorzichtig op hopen. De afgelopen weken, zeker aan het begin, kon Bart 
nog heel weinig en bracht hij soms dagenlang bijna uitsluitend liggend op de bank door, zo 
moe was hij. En zonder medicijnen had hij ook steeds pijn in z’n longen en schouders. We 
moesten in die zin uitkijken dat we heel rustig aan deden; ook geringe inspanning was al snel 
teveel waarvoor dan de volgende dagen de tol moest worden betaald. 
Inmiddels is dat gelukkig toch weer wat beter geworden. De medicatie tegen de pijn laat Bart 
nu al weer een weekje liggen, hij gebruikt alleen nog iets ter voorkoming van infecties aan de 
luchtwegen, en tegen het hoesten. Qua conditie krabbelt hij ook weer een beetje overeind. Na 
vrijdag de hele dag en avond tot laat het trouwfeest te hebben meegemaakt, stond hij 
zaterdag aan het begin van de middag weer paraat om de tweede helft van z’n praktijkles op 
de scooter te gaan doen: een hele middag rijden. En ook dat ging goed! Gisteren is hij op de 
scooter naar Amersfoort een dag naar een vriend geweest, en vanmorgen werd hij ook weer 
fris en uitgerust wakker. 
 
Wat een genade van God dat Hij ons zo steeds weer tijd van leven geeft. Bij alle zorg die er 
steeds weer is, merken we ook dat Hij ons rust geeft en kracht om verder te gaan. In alle 
onzekerheid over de toekomst, in alles wat er steeds verandert mogen we erop vertrouwen dat 
God blijft wie Hij is: eeuwig, betrouwbaar, betrokken en heel dichtbij om ons te helpen als wij 
dat nodig hebben. Dat blijft moed geven om verder te gaan. Ook het gebed en liefdevolle 
aandacht van velen om ons heen is een enorme steun voor ons. Heel hartelijk bedankt 
daarvoor! 
 
Deze en volgende week hebben we allemaal vakantie. We zijn van plan om nog een week met 
elkaar weg te gaan, waarheen daar zijn we nog niet uit. Maar we hebben er zin in om er ook 
even als gezin op uit te gaan. Vooral Jannine is daar wel aan toe. Als we weer terug zijn, dan 
horen jullie vast weer van ons. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: woensdag 12 september 2007 23:21 
Subject: Kammankementen - vervolg 85 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Inmiddels lijkt de zomervakantie al weer een hele tijd achter ons te liggen. Het ontbreken van 
een mooie nazomer levert vast een bijdrage aan dat idee. Maar ook het feit dat de kinderen 
weer naar school zijn verdringt de herinneringen aan de vakantie weer snel. 
Maar dat doet niets af aan het feit dat we de laatste week van augustus nog wel een weekje 
weg zijn geweest met z’n vijven. Op een vakantiepark in Julianadorp (net onder Den Helder) 
hadden we een huisje gehuurd; lekker ruim, zwembad op het park en vlakbij het strand. En 
ook in de nabije omgeving was genoeg leuks om te doen en moois om te bekijken. Hieronder 
een kleine foto-impressie. 
 



 
 
En ook al was het lekker om er even uit te zijn, toch konden we niet alle zorgen en 
beperkingen thuis laten. Daarvoor is Bart de laatste weken te ver achteruit gegaan. De rolstoel 
bijvoorbeeld wordt weer volop gebruikt, omdat een stuk lopen Bart anders zoveel energie kost 
dat hij dan aan andere dingen niet meer toekomt. Het is duidelijk te merken dat z’n longen 
een stuk achteruit zijn gegaan: als hij de trap naar boven is opgelopen, moet hij eerst weer op 
adem komen; en van de irritatie in z’n longen en luchtwegen moet hij vaak erg hoesten, wat 
zowel pijnlijk als erg vermoeiend is. Het is daarom erg belangrijk geworden om de dingen die 
hij doet, vooral gedoseerd te doen. Daarnaast heeft hij z’n rust hard nodig. 
 
Vorige week is voor alle drie de kids de school weer begonnen.  
Mieke is op brugklaskamp geweest, en heeft daarmee een goede start gemaakt. Ze vond het 
erg leuk – al was ze wel heel erg moe toen ze terugkwam – en zit gelukkig in een leuke klas. 
Deze weken zijn de lessen echt begonnen, en daarmee dus ook de dagelijkse fietstocht naar 
Amersfoort en terug. Maar op haar nieuwe fiets is ze voor geen kleintje vervaard! 

 



 
Tim zit nu in Barneveld op school, in Havo 3. Dat betekende dus ook voor hem een nieuwe klas 
en een introductie programma. Z’n eerste ervaringen op school zijn gelukkig goed. En het feit 
dat hij binnen vijf minuten thuis is uit school, is natuurlijk een groot pluspunt. 
Ook Bart is vorige week begonnen op een nieuwe school. Op het ROC A12 in Ede is hij gestart 
met de MBO-opleiding Architectuur. En hij vindt het erg leuk! De eerste twee dagen is hij een 
halve dag geweest, en dat kostte hem al behoorlijk wat energie. Maar desondanks wilde hij de 
hele vrijdag mee naar Arnhem op excursie. En dat is hem gelukt, al was hij echt helemaal op 
toen hij om half vijf thuis kwam: Hij is op de bank gaan liggen, heeft nauwelijks gegeten en is 
direct daarna naar bed gegaan. Vervolgens heeft het hem het hele weekend gekost om er 
weer een beetje bovenop te komen.  
Maandagmorgen was hij gelukkig weer zover opgeknapt dat hij een halve dag naar school kon. 
En we willen proberen of hij dat kan volhouden, steeds een halve dag naar school. Maar dat 
moeten we echt van dag tot dag bekijken. Aan school ligt het zeer zeker niet: Bart heeft er 
veel zin in, en al de contacten die we nu al met school hebben gehad zijn heel erg positief. Alle 
docenten zijn bijzonder meelevend, en proberen echt mee te helpen en te denken om er het 
beste van te maken. Echt hartverwarmend! 
 
Maar als je Bart dan zo vermoeid ziet en zwaar hoort hoesten, dan slaat de schrik je wel om 
het hart. En niet alleen ons, maar ook menigeen die hem zag na de vakantie schrok ervan 
hoeveel hij de laatste twee maanden heeft moeten inleveren. Als hij thuis is, heeft hij echt 
hulp nodig bij veel gewone dingen. 
Jannine en ik hebben dan ook besloten om de komende tijd geen extra zaken op te pakken, 
maar ons te focussen op wat er thuis moet gebeuren. Gelukkig krijgen we daar vanuit ons 
werk ook de ruimte voor. En dat is zondermeer een zegen. 
 
Ondanks alle moeite die Bart ervaart, laat hij zijn hoofd niet hangen. Toen de dominee onlangs 
op een bezoekje vroeg of Bart ook piekerde over wat er kan gaan gebeuren, antwoordde hij: 
“Er staat toch in de bijbel ‘maak je geen zorgen voor de dag van morgen’ ?  Nou, dat doe ik 
dan ook niet. De Here zorgt toch voor mij?!”  
Bart geeft wel duidelijk aan als hij ergens last van heeft, maar klaagt niet dat hij veel minder 
kan dan een poosje geleden. En hij weet dat hij het straks in de hemel zó goed zal hebben, 
nóg beter dan we ons nu misschien al voorstellen.  
Het is voor ons een enorme troost in ons verdriet om Bart, te mogen zien dat God hem zo 
kracht geeft om verder te gaan. Het onderstreept voor ons wat ons in de bijbel wordt beloofd, 
nl. dat “niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer” (Rom 8:31). Of nog directer gerelateerd aan wat Bart zei, zien we 
dat Gods woord waarheid wordt in ons leven: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Fil 4:6,7).  
We vinden het heel bijzonder om te ervaren dat God zijn vrede ook inderdaad geeft, aan Bart 
en aan ons. In deze situatie waarin we zelf machteloos staan, kunnen we blijven vertrouwen 
dat God de situatie in de hand heeft en houdt. 
Willen jullie voor Bart en voor ons blijven bidden? 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 


