
 
 

 
“De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.” 
“Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van 
dagen.“ 
 

Psalm 23 
 
 
 
 

 

“U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen 
waren al vastgesteld, al geschreven in Uw boek, voor 
er één enkele was aangebroken.” 
 

Psalm 139: 16 
 
 
 
 
 

“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij 
slaat zijn vleugels uit als een adelaar” 
 

Jesaja 40: 31 
 
 
 
 
 
 

“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een 
wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? 
Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een 
wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten 
doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter 
voor een onvergankelijke.” 
 

1 Kor. 9: 24, 25 
 
 



 
 
 
 

 

 
Barneveld, 22 december 2008 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Bijna zeventien jaar waren we samen met Bart, en nu al weer een jaar zonder hem:  

Een jaar waarin we samen verder mochten en de pijn van het missen van Bart steeds 
dieper lijkt te worden. Terwijl het leven verder gaat, konden we ook samen terug kijken 
en dierbare herinneringen koesteren. Iedere week een nieuwe witte roos aan de 
rouwkrans op de voordeur, op zijn graf iedere maand een extra kiezelsteen. Zijn graf 
mogen we verzorgen, maar de zorg voor Bart zelf is van ons overgenomen. Zijn levens-
motto is nu volmaakte werkelijkheid: “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.” 

Een jaar ook waarin we mochten ervaren hoe diep vriendschap en liefde gaan. We 
konden merken hoeveel meeleven en troost er uitgaat van een kaartje, een hand op de 
schouder in het voorbijgaan, een liefdevol woord of samen een herinnering ophalen. 
Want daardoor weten we: jullie zijn Bart niet vergeten. We vinden het fijn om samen met 
jullie de herinnering aan Bart levend te houden, aan hem te blijven denken en over hem 
te praten. 

Maar vooral een jaar waarin de Here heel dicht bij ons was. Hij hield ons overeind en 
gaf ons kracht en moed om verder te gaan. Zijn beloften blijven onverminderd staan en 
Hij houdt ons vast in het geloof dat Zijn plan doorgaat en dat Bart nu al bij Hem is. Zijn 
liefde mogen we zien in alle mensen om ons heen die er voor ons willen zijn. 
 
Bart’s leven en sterven mocht een getuigenis zijn van de liefde en trouw van onze 
hemelse Vader, die Zijn beloften nakomt. Vol vertrouwen is Bart naar de hemel gegaan. 
Dat is voor ons een grote troost. Ook al blijft het gemis, we dragen hem mee in ons hart. 
In al jullie liefde en aandacht voor ons mogen we Gods nabijheid ervaren. God is goed! 
 
 
Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan: 
bloemen, kaarten, advertenties in de krant, jullie aanwezigheid bij de begrafenis, 
bemoedigende woorden, bezoekjes aan het graf, het met ons delen van jullie 
herinneringen aan Bart, en vooral jullie gebed voor ons.  
 
Het is ons gebed dat Bart’s voorbeeld jullie ook dichter bij God brengt, en jullie zo tot 
een zegen mag zijn. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine,          , Tim en Mieke Kamman 
Van Wijnbergenlaan 95, 3771 JJ  Barneveld 
 
PS 
Onze e-mail adressen: hans@hanskamman.nl en jannine@duoproject.nl. 
Kijk ook eens op: www.bartkamman.nl, een website die we actief willen gaan bijhouden. 


