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

Sent: dinsdag 16 oktober 2007 8:50 
Subject: Kammankementen - vervolg 86 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is al weer ruim vier weken geleden sinds ons vorige bericht, dus tijd om jullie weer even 
bij te praten. 
Aan de ene kant vier heel gewone weken, met normale activiteiten als werk, school en familie-
aangelegenheden. Aan de andere kant ook spannende weken waarin Bart, met ups en downs, 
toch wel verder achteruit is gegaan. Hij is de laatste vier weken ook niet meer naar school 
geweest. Eerst omdat hij veel en erg moest hoesten. En toen dat gelukkig weer wat minder 
werd, kreeg hij steeds meer pijn in z’n linkerschouder en/of –long. Ook eet hij erg weinig, vaak 
omdat het hem gewoon tegenstaat en soms omdat hij het gewoon niet binnen kan houden. 
Hierdoor is hij verder afgevallen. 
Iedere dag is in die zin weer spannend: hoe zal het vandaag gaan? Vaak komt hij pas aan het 
eind van de ochtend uit bed, terwijl hij er ’s avonds toch op tijd in gaat. Hij heeft z’n rust erg 
hard nodig. En desondanks heeft hij overdag geen energie over om extra dingen te gaan doen. 
Zelfs de trap naar de eerste verdieping wordt steeds meer een vermoeiend obstakel. 
Maar soms verrast Bart ons ineens weer met de mededeling dat hij toch wat wil gaan doen. Zo 
wilde hij vorige week zaterdag - naar de verjaardag van een oom in Hoevelaken - op z’n 
scooter in plaats van meerijden met de auto. En dat ging prima. Hij moest weliswaar een 
pitstop maken halverwege, maar dat was om z’n scooter bij te tanken. 

 
’s Avonds terug is hij lekker met de auto meegereden, en ben ik met Mieke achterop met de 
scooter naar huis gegaan. 
De maandagavond daarna kwam hij met een soortgelijke verrassing op de proppen, en is zelf 
naar catechesatie geweest, weer op z’n scooter. 
 
Jammer genoeg is dat al weer een week geleden. Een week waarin hij veel pijn had in z’n 
schouder. Hij vindt het dan heerlijk als ik ‘m wat masseer of op z’n schouder klop; daardoor 
heeft hij er minder last van. Gelukkig is dat goed te doen, aangezien ik momenteel 
voornamelijk vanuit huis werk. 
Gisteren had hij er gelukkig veel minder last van. Het is ook constant balanceren wat 
pijnstillers betreft: aan de ene kant wil hij ze eigenlijk liever niet, aan de andere kant heeft hij 
ze toch wel nodig. Gelukkig gaat dat balanceren soms ook goed. 

 
Om de dag komen een paar vrienden van hem ’s avonds na het eten om een poosje met hem 
te gaan wandelen (Bart in de rolstoel). Dan is hij er lekker even uit, en kan hij even bijkletsen. 
Wat dat betreft staan er heel veel mensen om ons heen om te helpen. Fijn! 
 



Met Tim en Mieke gaat het gelukkig goed. Tim begint op school al te wennen.  
Mieke heeft het ook goed naar haar zin. Ze heeft een heel leuke klas, en daarin zit een fijne 
groep kids uit Barneveld. Het fietsen van en naar Amersfoort gaat dan ook prima. 
Haar wekelijkse ballettraining vindt ze nog steeds heerlijk om te doen. Helemaal nu ze daar 
met iets nieuws is beonnen: ballet op spitzen!  

 
Da’s nog eens letterlijk een nieuw hoogtepunt. Het is niet iets wat je zo even doet, want het 
vraagt veel oefening. Maar, het begin is er! 
 
En zoals het ene begint, komt er aan het andere een einde. Zo heeft Jannine onlangs met de 
deelneemsters van haar tweede duoproject een afsluitende activiteit gehad: samen varen over 
de Amersfoortse grachten. Niet alleen gezellig, maar nog leerzaam ook! 

 
De gemeente zou graag willen dat Jannine weer een volgend project opstart. Maar omwille van 
de situatie bij ons thuis wordt daar eerst nog even mee gewacht. 
 
Gelukkig dat er op alle fronten veel meeleven met en begrip voor onze gezinssituatie is. Iedere 
dag krijgen we post, heel veel mensen bidden voor ons individueel of in gebedsgroepen, en we 
krijgen regelmatig bezoek van onze dominee, ouderling, diaken en huisarts. Verder krijgen 
Jannine en ik qua werk alle ruimte die we nodig hebben om thuis te zijn als dat nodig is. Dat 
ervaren we als zegen van God, waarin Hij laat merken dat Hij ons geeft wat we nodig hebben, 
ook als het heel moeilijk is. Dag aan dag draagt Hij ons. En daarom hoeven we ons geen erge 
zorgen te maken wat er straks gaat gebeuren. Maar zo kunnen we leven met Hem, iedere dag 
opnieuw. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 9 november 2007 15:00 
Subject: Kammankementen - vervolg 87 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Woensdag was het weer dankdag. En terugkijkend hebben we veel waar we God voor mogen 
danken. In de kerkdienst mochten we ons geloof belijden in Gods voorzienigheid, dat alles ons 
uit Zijn vaderhand gegeven wordt. Het leven is geen toeval of een aaneenschakeling van geluk 
of pech, maar doorgaande zorg van onze hemelse Vader. Dat geeft ons rust en vertrouwen, in 
alles wat we momenteel met elkaar doormaken. 
 
Eind oktober konden we samen met familie en vrienden de verjaardagen van Jannine en Mieke 
vieren. We hebben genoten van alle aandacht in de vorm van bezoek, kaartjes en emailtjes. 



 
Bart krijgt ook nog steeds heel regelmatig bezoek. De afgelopen weken zijn er heel wat 
vrienden en vriendinnen langs geweest. Af en toe gaan ze ook even een eindje met hem lopen 
met de rolstoel, dan is hij er ook even uit. Maar die activiteiten worden steeds vermoeiender 
voor Bart. Van praten is hij al snel achter adem.  

 
 
Vorige week kreeg Bart steeds meer last van benauwdheid. Ook moest hij vaak erg hoesten, 
als gevolg van alle narigheid in z’n longen. Donderdag zijn we naar het ziekenhuis geweest om 
een longfoto te laten maken. Er blijkt inderdaad vocht in z’n longen te zitten, en ook zijn de 
uitzaaiingen flink gegroeid. Aan dat vocht lijkt niet veel te doen. Maar sinds vrijdagavond krijgt 
Bart wel extra zuurstof (via een ‘zuurstofbrilletje’ in z’n neus) en dat gaf direct een heel stuk 
verlichting. Ook is sinds het weekend het hoesten gelukkig een stuk minder geworden. 
Daardoor kon hij deze week toch nog even naar de verjaardag van z’n vriend Peter. Ze kennen 
elkaar al van jongs af aan, en zijn nog steeds erg aan elkaar gehecht. 

 
Verder krijgen we regelmatig bezoek van artsen. Zo komt de huisarts iedere week even langs 
om te horen en zien hoe het met Bart gaat. Afgelopen weekend hebben we dr. Hogeman uit 
Amersfoort samen met zijn vrouw diverse keren gezien, eerst op de reünie van de 
Zuiderzeevaart en daarna toen we bij hun op bezoek gingen. En zelfs dr. Bresters, de arts uit 
Leiden was onlangs bij ons op visite. Erg fijn dat zij ook allemaal zo bij Bart en ons betrokken 
zijn. 
Wel heel bijzonder was het bezoek van ds. Abraham en zijn vrouw Jocebeth uit Zuid-Afrika. 
Vanuit Barneveld worden er projecten gehouden in Zuid-Afrika om hun en de bevolking te 
ondersteunen. Vorig jaar waren ze nog in Barneveld en toen zijn ze ook bij ons geweest. Bart 
en ds. Abraham hebben toen al een bijzondere band met elkaar ontwikkeld. Een poosje terug 
zei Bart: “Ik zou nog een ding heel graag willen, en dat is naar ds. Abraham gaan.” Alleen was 
toen al wel duidelijk dat dat voor Bart niet meer zou kunnen gezien de lange reis. Groot was 
dan ook de verrassing toen we hoorden dat ze eind oktober naar Nederland zouden komen. Zij 
waren ook erg blij om Bart en ons weer te ontmoeten. We hebben elkaar diverse keren 
gesproken en ook samen gebeden. Wonderlijk toch dat het geloof in God direct zo’n band geeft 
met elkaar. 
 



Zo worden we steeds weer bemoedigd. We hebben een machtige hemelse Vader, die overal op 
deze wereld voor zijn kinderen zorgt. Dat geeft rust, ook als we zien dat Bart verder achteruit 
gaat en steeds zwakker wordt, dat hij soms erg moet hoesten en er vaak als een berg tegenop 
ziet om de trap op te gaan. Juist Bart krijgt kracht om vol te houden. Als hij ’s avonds in bed 
ligt vindt hij het heerlijk als je nog een poosje bij hem zit en lekker over z’n rug wrijft. Hij 
vraagt zich dan soms hardop af hoe het straks in de hemel zal zijn. Want dat hij daar heengaat 
staat voor hem als een paal boven water. Natuurlijk zouden wij graag willen dat hij nog hier bij 
ons mag blijven. Maar straks thuis bij onze hemelse Vader, dat wordt onvoorstelbaar mooi en 
goed. En dat vooruitzicht geeft ons allemaal hoop voor de toekomst. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

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

Sent: dinsdag 4 december 2007 15:21 
Subject: Kammankementen - vervolg 88 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De tijd gaat snel en als je dan terugkijkt is er in een paar weken best weer een en ander 
gebeurd. Zo mocht ik m’n verjaardag vieren, met familie en vrienden. Mijn oma en Bart waren 
er allebei, en dat maakte het toch wel heel bijzonder: Mensen die me dierbaar zijn, de een al 
oud en de ander erg ziek. Of zoals Bart het op zijn eigen, gevatte manier verwoordde: “Ja 
papa, volgend jaar krijgt u van iemand anders het mooiste kado voor uw verjaardag.” 
Kostbare herinneringen... 

 
 
Gezien het feit dat Bart steeds minder kan en steeds vermoeider is, hebben we bewust de rem 
gezet op de hoeveelheid bezoek die er komt, en op de duur van het bezoek. Bart geeft steeds 
meer en eerder aan dat het hem teveel is. Hij ligt vrijwel iedere dag tot het begin van de 
middag in bed en komt er dan pas uit, met hulp van ons. En dan nog is hij erg moe, en is het 
best een hele toer om aan te kleden en mee naar beneden te gaan. Samen lukt dat gelukkig 
nog steeds, maar de vraag is er natuurlijk wel: hoe lang nog? 
 
In de afgelopen weken hebben we nog wel twee keer iets bijzonders gedaan samen. Bart had 
al een paar keer aangegeven dat hij graag naar een heerlijk warm zwembad wilde. Nu leek ons 
dat niet zo verstandig, want in warme zwembaden heb je nogal eens last van de chloorlucht, 
terwijl Bart juist frisse lucht moet hebben. En dat aan- en uitkleden is ook zo’n vermoeiend 
gedoe. Maar hij hield voet bij stuk, en toen is Jannine gaan informeren. En wat bleek: we 
mochten zo in het zwembad van de Veluwehal, op een uur dat er verder niemand was, behalve 
badpersoneel. 



 
En het was heerlijk! Met een losse zuurstoffles kon Bart erheen, en deze kon vervolgens op 
een mat met hem door het zwembad drijven. Het water was lekker warm, we hadden geen 
last van het chloor, en het badpersoneel kwam ons zelfs nog drinken brengen! Naderhand 
konden we uitgebreid onder de bijna hete douche.  
Deze week zag Bart het echter niet meer zitten; hij was te moe. Maar toch, we hebben er twee 
keer heerlijk van genoten! 
 
Een paar weken geleden had Bart nog mee gekund naar een kwalificatiewedstrijd van het 
Nederlands elftal. Dat had de vader van een vriend weten te regelen. Alleen zag Bart dat echt 
niet meer zitten. In plaats daarvan werd hij toen verrast met een echt wedstrijdshirt van 
Oranje, voorzien van de handtekeningen van alle spelers. 
Daarbij vond Bart’s fysiotherapeut het zo sneu dat Bart niet meer naar de wedstrijd kon, dat 
hij contact opnam met Ajax. En dit resulteerde in een DVD met de 100 mooiste 
Ajaxdoelpunten. Die gaat Bart binnenkort met een paar vrienden bekijken. 

 
Tot voor kort ging Bart altijd graag bij z’n vriend Joost eten in het weekend. Want Jan - Joost 
z’n vader - kan overheerlijk koken! Jan had ons beloofd om nog een keer bij ons te komen, en 
dat heeft hij onlangs gedaan. We hebben gesmuld, en ook Bart heeft ervan genoten en voor 
zijn doen ongehoord veel gegeten. 
 
Vorige week donderdag zou Bart even naar het ziekenhuis in Amersfoort gaan, om z’n port-a-
cath door te laten spuiten. Maar de avond ervoor werden we verrast door dr. Hogeman die ons 
opbelde: hij dacht dat naar het ziekenhuis gaan wel een hele onderneming voor Bart zou zijn 
en dat Bart z’n energie beter in leuke dingen kon stoppen. Dus bood hij aan om donderdag bij 
ons thuis te komen. Dat hebben we ons natuurlijk geen twee keer laten zeggen. Geweldig 
Paul, dat je dat wilde doen! 
 
Bart z’n vrienden blijven hem ook trouw. Regelmatig komen ze op bezoek, nu toch ook om 
afscheid te gaan nemen. Dat laatste is eigenlijk heel onwezenlijk; maar ook mooi om te zien 
wat ze elkaar dan nog te vertellen hebben, of te schrijven. Zijn jaargroep is altijd een leuke 
groep geweest, en het lijkt wel of de groep alleen maar hechter wordt. 

 



Toch geldt ook hier dat afscheid nemen pijn doet. Maar het heeft meerdere kanten, zoals ook 
een vriend van ons het verwoordde: “Iedere keer weer een stap achteruit, zo lijkt het voor 
ons. Maar de Here gaat elke een dag een stap verder met Bart. Al zijn dagen zijn geteld en 
bekend en er ontgaat God niets. Dat jullie dát vertrouwen mogen vasthouden in deze donkere 
tijd.” 
 
Zo mogen we dat gelukkig ook ervaren. Ook toen we vanmorgen bericht kregen dat een goede 
vriend van Bart uit het LUMC gisteren rustig is overleden. Hij had dezelfde soort tumor, heeft 
dezelfde chemokuren (en meer nog) ondergaan als Bart, is ook diverse keren geopereerd. 
Maar Bart en hij hadden ook het allerbelangrijkste gemeen: een vast vertrouwen op God, 
waardoor ze onbevreesd en rustig een betere toekomst tegemoet gaan. Bart schreef het ook 
op z’n laatste kaart aan hem: ‘Tot ziens binnenkort in de hemel.’ Dat is voor zijn ouders en 
voor ons een grote troost, in het intense verdriet dat we doormaken. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 18 december 2007 22:57 

Subject: Kammankementen - vervolg 89 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Nu al ruim een week komt Bart niet meer beneden; de trap werd te vermoeiend voor hem. Hij 
komt nu nog wel af en toe even uit bed, en zit dan soms ook nog even aan z’n buro met z’n 
hoofd op z’n kussen. Dit laatste is een welkome afwisseling, omdat hij verder de hele tijd in 
bed ligt. En dat valt hem soms erg zwaar, de dagen duren lang.  
Af en toe komt er nog even bezoek. Maar Bart vindt het vooral heerlijk om te worden 
voorgelezen. Dat is een goede afleiding en zo zit er ook iemand naast z’n bed. Want dat wil hij 
graag, dat we bij hem zijn. En zo kunnen we er voor hem zijn, hem wat drinken aangeven of 
op z’n rug wrijven als hij het benauwd heeft. 

 



Al met al wordt Bart zwakker, ook omdat hij nog wel wat drinkt maar nauwelijks nog eet. Hij 
taalt ook niet meer naar dingen die hij vroeger erg belangrijk vond; gelukkig maar, want hij 
kan gewoon niet veel meer. Zo wordt z’n wereld kleiner, maar tegelijkertijd z’n verwachting 
van de toekomst groter: als het aan hem lag, zou hij kerst dit jaar graag al in de hemel vieren. 
 
Zo is het een bijzondere tijd voor ons, deze Adventstijd: tijd van herdenken van de komst van 
Jezus Christus naar de aarde om de mensen weer met God te verzoenen en tijd van 
verwachten van zijn terugkomst om alles weer goed te maken. Maar ook tijd van afscheid 
nemen en loslaten van Bart, die er naar uitkijkt om binnenkort zijn Heiland te ontmoeten; en 
ook dat moment komt dichterbij. 
 
In dit alles weten we ons gedragen door onze hemelse Vader, die voor ons blijft zorgen zoals 
Hij heeft beloofd, en omringd door gebeden, liefde en aandacht van familie en vrienden. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 
PS 
Bart heeft inmiddels van veel mensen afscheid genomen. Dit was goed, maar ook druk, voor 
hem en voor ons als gezin. 
Om met elkaar voldoende rust te krijgen willen u dan ook vragen onze deurbel of telefoon 
alleen voor uiterst dringende zaken te laten rinkelen. 
Via email zullen we proberen u op de hoogte te houden. En als u ons iets wilt laten weten, dan 
graag via de post of email. 
 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 23 december 2007 19:01 
Subject: Kammankementen - vervolg 90 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Zoals we in de vorige Kammankementen al schreven, was het Bart’s wens om kerst 2007 in de 
hemel te mogen vieren. 
Onze trouwe God heeft zijn wens vervuld! 
 
Het was gisteren 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.” 
Gistermiddag, zaterdag 22 december 2007 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. 

 
 
In ons verdriet worden we getroost met de wetenschap en het vertrouwen dat Bart nu is waar 
hij al tijden naar heeft toegeleefd, en daar volmaakt gelukkig is. 
Kerstfeest, het feest van de geboorte van Gods Zoon die naar de aarde is gekomen om ons 
van onze zonden te verlossen, is daar een onderstreping van. 
 



Onderstaande kaart hadden we al klaar, dus die sturen we bij deze, omdat dit de wens van ons 
vijven is voor jullie. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
PS 
Meer informatie over samenkomst en begrafenis (op vrijdagmiddag 28 december a.s.) volgt. 
Wilt u ons de komende dagen onze rust gunnen?! 
 

 
 


