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

Sent: dinsdag 3 oktober 2006 9:37 
Subject: Kammankementen - vervolg 72 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is al weer een hele tijd geleden sinds onze vorige nieuwsbrief. Meestal betekent ‘geen 
bericht’ ‘goed bericht’. Maar in dit geval betekent het ‘héél goed bericht’! Het gaat namelijk 
‘heel gewoon’ bij ons. 
 
De school is al weer een poos aan de gang, op kantoor wordt het weer druk als vanouds, en 
Jannine is druk met het opstarten van twee nieuwe duoprojecten. Tim en Mieke hebben hun 
draai al weer gevonden. Mieke is met groep 8 op kamp geweest, en ondanks (of mede 
dankzij?) verwoede pogingen van haar broers en vader om de groep tijdens een spooktocht de 
stuipen op het lijf te jagen, heeft ze het heel erg leuk gehad. 

 
Op de nationale orgeldag hebben we de akoustiek van de Catharinakerk in Barneveld weer 
geprobeerd; Mieke met haar viool, Tim met z’n trompet, en ik achter het orgel. Prachtig klonk 
het. Van mij mogen we ruilen met ons eigen kerkgebouw... ;-) 
 
Bart voelt zich inmiddels zo goed, dat hij nu 4 dagen in de week naar school gaat! Woensdag 
zijn er nauwelijks vakken voor hem ingeroosterd (waaronder gym, waar hij niet aan mee hoeft 
te doen), dus die dag werkt hij thuis. Ongelofelijk, steeds 20 kilometer met de fiets naar 
school, en ’s middags weer terug. Wat een wonder! 
 

Naast de gewone dingen blijven er ook bijzondere dingen om te doen. Zo zijn we pas (als 
uitstapje van het werk) met z’n allen naar Hellendoorn geweest. Heerlijk in de wildwaterbaan, 
over de kop in de achtbaan, een patatje eten of gekke bekken trekken in het blok.  
Ook aan de gemeentedag, die we laatst met onze kerk hadden, konden we met z’n allen 
meedoen. We kregen prachtig weer, alleen dat al was heerlijk. Tijdens de zeskamp ging Tim 
als een speer over de hindernisbaan, en ook Bart liet zich niet onbetuigd: Touwtrekken 
bijvoorbeeld kan ook best met één arm ;-) 



 
 
Maar varen blijft toch een bijzonder plekje in Barts hart houden. Zo werd ik laatst uitgenodigd 
door een collega om mee te gaan varen op z’n zeilboot; en de familie mocht ook mee. En u 
raadt het al: Bart was (samen met Mieke) ook van de partij, en we hebben genoten. Van het 
varen, de gezelligheid aan boord en van de prachtige zonsondergang. Bedankt Christiaan! Aan 
het eind van de vaartocht kon Bart laten zien dat hij inmiddels een ervaren roerganger is: 
Zonder haperen voer hij de zeilboot de haven in, en in een keer de box in. 

 
Afgelopen zaterdag zijn Jannine en ik heerlijk uit geweest met Rein en Marjan: eerst varen met 
hun (zelfgebouwde!) Catboat, en daarna lekker eten. Want zelfs van zeer relaxed varen krijg 
je reuze trek! 
 
 
Jullie merken het, we genieten volop dat alles weer zo ‘gewoon’ gaat. En we zijn buitengewoon 
dankbaar dat onze hemelse Vader ons dit wonder geeft. Wie had dat kunnen denken een 
aantal maanden geleden? Fantastisch om zo’n goede God te mogen kennen, die gebeden 
verhoort en iedere dag voor ons zorgt. Eer aan Hem! 
 
De komende weken zullen vast weer druk worden. We gaan beneden de hele woonkamer 
overhoop halen (andere vloer erin) en eind oktober staan er twee verjaardagen op de 
kalender: Jannine de 26e en Mieke de 29e. Dat wordt dus doorwerken om de boel dan weer 
klaar te hebben. 
Dinsdag 31 oktober staat een bezoek aan het LUMC gepland voor een controle: foto’s van arm 
en longen, en een gesprek met professor Taminiau en natuurlijk dokter Bresters. Willen jullie 
(blijven) bidden voor een goede uitslag? 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 
 



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

Sent: donderdag 2 november 2006 22:27 
Subject: Kammankementen - vervolg 73 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het lijkt erop dat de frequentie van de nieuwsbrieven zich stabiliseert op een keer per maand. 
Niet met opzet, maar omdat het zo gaat. En ook niet omdat er niks gebeurd zou zijn in de 
tussentijd; integendeel. 
 
Heel veel zaken hebben weer hun ‘gewone’ ritme gevonden: school, werk, muziek, enzovoorts. 
Jannine is gestart met haar volgende duoproject (kijk maar eens op www.duoproject.nl). En je 
kunt haar nu rechtstreeks e-mailen (jannine@duoproject.nl), dat vindt ze wel zo plezierig. 
 
Af en toe zijn er weer heel bijzondere dingen. Zo was er via vrienden geregeld dat Bart met 
een vriend een dagje mee mocht rijden met een Donkervoort. En dat was een hele ervaring. 
Ingesnoerd in een vierpuntsgordel in een lichtgewicht auto met een enorme motor, zo laag 
zittend in een kuipstoel dat je het gevoel krijgt dat je bijna over de grond schuurt. 

 
Nadat Tim en Mieke eerst even een proefrondje mochten maken, vertrokken Bart en Joost 
voor een heerlijke rit. Onderweg hadden ze veel bekijks en werden ze door de Donkervoort 
‘piloten’ getracteerd op een heerlijke lunch. Ron en Jan, enorm bedankt! 
 
Ondertussen waren we, zoals in onze vorige nieuwsbrief gemeld, begonnen aan een ander 
bijzonder traject: kamperen in je eigen huis. Want dat is het gevolg als je besluit op de 
benedenverdieping vloerverwarming te laten aanleggen. 
Dus dat betekent: zelf oude vloer eruit bikken, de professionals de boel laten egaliseren, 
vloerverwarming erin frezen, en dan weer nieuwe tegels erin.  
Maar ja, dan staan al die meubels toch in de weg. Dus de hele boel eruit. Gelukkig konden we 
alles kwijt in de garage. Ziezo, dat geeft ruimte om tekeer te gaan. 
 

 
Maar als je dan alles leeg hebt en de oude vloer is eruit (bedankt pa voor het helpen bikken!), 
dan is dat toch wel een mooie gelegenheid om het plafond weer eens te sausen. En voordat de 
nieuwe vloer erin komt, is het handig om wat bedrading onder de vloer weg te werken. Dus 
hup, de kruipruimte in. 
En met het verwijderen van de plinten en het aanleggen van een stopcontact voor de 
verwarmingspomp, valt onvermijdelijk op dat de muur ook wel weer aan een beurtje toe is: 
dus ook sausen en behangen. Maar verdraaid, wat steken die raamkozijnen dan ineens lelijk 
af. Tja, dan ook daar maar wat blikken verf met beleid er tegenaan. 



 
Als je dan toch verf in huis hebt, dan moeten ook de deurkozijnen er maar aan geloven. En ja, 
die trapkast, wanneer was die voor het laatst een keer geverfd? Was die eigenlijk ooit geverfd? 
Nou ja, we zijn nu toch bezig. Ook de vensterbank zit als we eerlijk zijn al een poosje niet naar 
onze zin. En Jannine wil al heel lang van die radiatorschermen eronder, want dat staat zo 
gezellig. Dat pakken we dus ook gelijk maar aan. En natuurlijk de ‘lambrizering’ in de keuken 
niet vergeten. 

 
 
Maar gelukkig, het hele project had (zoals een echt project betaamt :-) een duidelijke 
deadline: zondag 29 oktober Mieke’s verjaardag. Dat moet natuurlijk gevierd worden, en wel 
thuis met familie en vrienden. 
En zowaar: zaterdagmorgen de 28e begonnen we met een lege maar als nieuwe woonkamer, 
en aan het eind van de middag stond of hing alles weer op z’n plek, voor de gelegenheid 
aangevuld met een serie kleurige slingers.  
De kamer was klaar, dus feesten maar! Je dochter wordt tenslotte maar een keer 11 jaar. En 
zo’n project hoop je ook niet al te vaak te hoeven doen... ;-) 

 
Ook Jannine’s verjaardag konden we zo nog een beetje vieren, want die was tijdens de 
verbouwing wat ‘in de verf gevallen’ zullen we maar zeggen. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor alle morele en fysieke ondersteuning! En natuurlijk voor de 
gastvrijheid waarmee we bij verschillende mensen mochten eten, zodat we gedurende drie-en-
een-halve week niet ‘veroordeeld’ waren tot alleen patat en chinees. 
 
Inderdaad..., goed gezien..., er zitten geen foto’s bij van de kamer nu die klaar is. Dat moet je 
gewoon een keer in het echt komen bekijken... 
 
 



En dan nu, het mooiste nieuws voor het laatst bewaard. Afgelopen dinsdag ben ik met Bart 
weer naar het LUMC geweest, voor long- en armfoto’s. En wat een wonder: de longfoto’s 
zagen er weer goed uit, er waren weer geen vervelende zaken op te ontdekken. Ook de 
professor was bijzonder goed te spreken over hoe Bart z’n arm eruit zag (op de foto en in het 
echt), en hoe goed hij er toch mee kan bewegen. 
"Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil." (Psalm 68:20).  

 
Het blijft heel goed met Bart gaan. Hij kan weer gewoon functioneren, naar school gaan, en 
aan van alles en nog wat meedoen. Hij geniet echt van het leven. We danken God hier elke 
dag samen voor. 
 
Dankdag gisteren was dus een dag met opnieuw reden om God diep dankbaar te zijn. We zijn 
afhankelijk van een almachtige God. Wat zijn we bevoorrecht, dat we dat steeds maar weer 
mogen ervaren!  
Tijdens de kerkdienst mochten we daar ook bij stil staan: 
“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht 

in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van 

het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van 
al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God 

doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets 

van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.” (Prediker 2:11-14) 
 
Dit geeft houvast en richting in heel ons leven. 
 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: donderdag 9 november 2006 23:22 
Subject: Kammankementen - vervolg 74 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Onze vorige nieuwsbrief sloten we af met 
“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht 

in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 
<...>  God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.” (Prediker 2:11-14) 
 
Dat was ons houvast, en dat blijft het.  
Ook nu we eergisteren hebben gehoord dat de radioloog bij nadere bestudering van de laatste 
longfoto’s van Bart toch constateerde dat er weer tumor uitzaaiingen te zien zijn, ook al leek 
dat op het eerste gezicht niet het geval te zijn. Maandag 20 november gaan we naar Leiden 
om dit verder te bespreken. 
 
Het is weer een enorme tegenslag, een dreun die ons leven weer op z’n grondvesten laat 
schudden. En vorige week hadden we al gehoord dat bij een vriend van Bart - die hij kent uit 
het ziekenhuis, die ook is behandeld voor een Ewing sarcoom – de tumor ook weer terug is 
gekomen. Het blijkt eens temeer een afschuwelijke en hardnekkige ziekte te zijn. En wat staan 
we als mensen dan machteloos. 
 
En dus blijven we doen wat we tot nu toe hebben gedaan: Naar onze Vader in de hemel gaan, 
met al onze onzekerheid en verdriet. Want Hij is almachtig, en Hij heeft in zijn Woord beloofd 
ons in alles te helpen. Dat heeft Hij tot nu toe gedaan, en we vertrouwen erop dat Hij dat zal 
blijven doen. 
Willen jullie voor Bart en ons blijven bidden? Soms weten wij ook niet goed wat nu te bidden. 
Maar dat God alles kan en wij Hem alles mogen vragen staat vast: 



“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 

uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:6,7) 
 
Dank jullie wel voor al jullie liefs en steun en gebed tot nu toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
PS 
Als jullie willen reageren, dan liefst niet via de telefoon. 

 
 
-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 21 november 2006 19:10 

Subject: Kammankementen - vervolg 75 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Terugkijkend op afgelopen week zien we weer veel goeds dat we hebben gekregen. We konden 
ons werk doen en daarnaast ook genieten van leuke dingen. 
Dat geldt zeker ook voor Bart. De toetsperiode is afgelopen, en dat was best een hele kluif. 
Helemaal als je halverwege hoort dat er toch weer plekken in je longen zitten en de ziekte dus 
doorgaat. Maar hij heeft alle toetsen gemaakt, en is daarna weer naar school gegaan. 
Afgelopen donderdag en vrijdag zelfs gewoon weer op de fiets. 
Vrijdagmiddag had hij hard naar huis gefietst, en was ondanks tegenwind toch binnen een uur 
thuis. Want, we gingen bikkelen! We mochten mee met een collega van mij, op een zogeheten 
‘bikkeltocht’: vrijdag aan het eind van de middag inschepen op z’n zeilboot, ’s avonds/’s nachts 
zeilen, ergens overnachten (op het schip) en dan zaterdag al zeilend weer terug. 

En dat hebben we dus gedaan, en we kregen prachtig zeilweer: droog, maar een straffe wind 
uit de goede richting. Zo zijn we vrijdagavond in het donker vanuit de Eemhof helemaal naar 
Durgerdam (bij Amsterdam) gevaren en hebben daar in de haven de nacht doorgebracht. Na 
een nacht heerlijk slapen, een uitgebreid ontbijt en daarna nog een koffie/warme chocolade-



melk in de plaatselijke kroeg gingen we weer het water op. Eerst een rondje Pampus en 
daarna voeren we terug naar de haven van vertrek. Bedankt Christiaan, we hebben genoten! 
 
Zondag was het ook een fijne dag. Eerst met z’n allen naar de kerk geweest. En ’s avonds had 
Bart thuis een paar vrienden uitgenodigd voor een spelletje. De heren hebben zich prima 
vermaakt, en natuurlijk veel te vroeg moesten we hun eraan herinneren dat ze maandag weer 
naar school moesten... 

  
 
Maandagmorgen zijn we met Bart naar Leiden gegaan. Eerst zouden we zonder Bart gaan, 
maar later gaf hij aan misschien toch wel mee te willen. Toen hij hoorde dat z’n vriend, bij wie 
de tumor ook is teruggekomen, nog in Leiden lag, wilde hij zeker mee.  
We hebben goede gesprekken gehad, zowel met onze eigen arts als met een radioloog. Maar 
de achterliggende boodschap blijft moeilijk: menselijk gesproken kan Bart niet meer beter 
worden. 
 

Na het telefoongesprek een kleine twee week geleden hadden we het idee dat een 
longoperatie wellicht een optie zou zijn. Maar tijdens de gesprekken bleek al snel dat dit nu 
geen goede keus is: Het is een zware ingreep - al helemaal omdat Bart aan beide longen al 
een keer is geopereerd - wat in geen verhouding staat tot wat het eventueel kan opleveren. 
Wel werd geopperd om Bart’s longen, of alleen de plekken in z’n longen, te bestralen. Dit zou 
de uitzaaiingen kunnen remmen en misschien zelfs verkleinen, maar niet wegnemen. Juist 
omdat Bart zich nu goed voelt en geen klachten heeft, is het de vraag of we daar nu voor 
willen kiezen; of toch wachten tot hij klachten krijgt, om dan de klachten te verminderen. Maar 
hoe dan ook, het ligt niet in de verwachting dat bestraling invloed heeft op het uiteindelijke 
verloop van de ziekte. 
Kortom, wat is wijsheid? 
 
Wonderlijk, om dan te zien hoe Bart hierin zichzelf blijft: Hij snapt precies hoe de vork in de 
steel zit, maar geeft in het gesprek rustig aan dat hij het beter vindt om er een nachtje over te 
slapen, en met een paar dagen te beslissen. In de woeste mengeling van emoties die je toch 
doormaakt in zo’n gesprek met een arts, is het heel bijzonder om te zien dat je zoon toch zo 
rustig z’n eigen koers vaart. 
 
Al met al was het een bewogen dag, waarin de harde realiteit weer duidelijk op ons af kwam 
en we gehuild hebben. Maar ook een dag waarop Gods beloften onverkort bleven gelden. Om 
er twee te noemen: 
“U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” (Psalm 139:5,6) 
“Wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal 

gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden, want Hij zal met de verzoeking voor de 

uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand zijn.” (1 Korinthiers 10:13) 
 
Hoe het verder zal gaan, we weten het niet. En dat is misschien maar goed ook. Maar onze 
hemelse Vader weet het wel. En Hij zal ons blijven dragen, zoals Hij dat heeft gedaan. Wat de 

toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 



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

Sent: donderdag 21 december 2006 11:45 
Subject: Kammankementen - vervolg 76 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Er is al weer een maand voorbij sinds onze vorige nieuwsbrief, wat vliegt de tijd snel voorbij. 
Dat komt vast omdat de dagen nu zo kort zijn ;-) 
De tijd dat de hele huiskamer overhoop lag is al weer bijna vergeten, en we genieten van een 
mooie vloer die niet kil meer is, fris geverfde muren, plafond en kozijnen, en nieuw behang. 
Weer een beetje het gevoel alsof je net in een nieuw huis woont. 
 
En in zo’n nieuw huis is het ook prettig feestvieren. Na de verjaardagen van Jannine en Mieke, 
was ik in november aan de beurt. En op 5 december hebben we samen met (over)oma 
Schreuder gezellig sinterklaas gevierd; met surprises, gedichten, kadootjes en natuurlijk 
chocoladeletters en speculaas, veel speculaas. 

 
Het gewone leven kon ook gewoon doorgaan, met werk voor thuis, school en kantoor. 
Misschien dat de tijd daarom wel zo snel gaat, omdat het allemaal zo heerlijk gewoon is, 
afgewisseld met extra leuke dingen zoals een feest, een verjaardag, samen naar de film, 
ontmoetingen met vrienden en familie, en ga zo maar door. 
En dat kan allemaal omdat Bart zich zo goed voelt. Hij gaat maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag naar school, en daarvoor is nu speciaal vervoer beschikbaar, zodat hij niet door weer 
en wind heen hoeft op z’n ligfiets. Woensdag komt z’n privé-leraar meestal thuis, zodat hij dan 
wat extra ondersteuning - vooral bij de talen - kan krijgen. Fantastisch dat dit allemaal zo 
geregeld kon worden. 
 
Ondertussen gaat de ziekte bij Bart wel door, al is het ongemerkt en heeft hij er geen last van. 
En dan is de vraag natuurlijk hoe zich dat naar de toekomst toe zal ontwikkelen. Een vraag die 
geen mens kan beantwoorden, ook de artsen niet. 
Dinsdag zijn Bart en ik naar Leiden geweest om weer longfoto’s te laten maken. En die 
bevestigen dat de ziekte doorgaat: de plek die vorige keren ook al gezien was zit er nog steeds 
en is weer wat gegroeid, al is het niet veel; en een plek die vorige keer nog erg vaag was, is 
nu veel duidelijker te zien. 
Dit was voor ons eigenlijk geen verrassing. En het (relatief) goede nieuws is dus dat het 
allemaal niet hard lijkt te gaan, en dat Bart zich nog steeds goed voelt. Al had hij begin van de 
week een beetje een grieperig gevoel. Maar dat zou ook nog kunnen komen van de griepprik 
die hij pas heeft gehad. 
 
De reden dat we dus toch weer foto’s hebben laten maken, heeft te maken met een 
fantastische happening voor Bart: Hij mag eind januari ruim een week mee met de 
Winterkolder: een week lang ski-pret met andere kids en begeleiders in de Oostenrijkse 
bergen. Deze week wordt georganiseerd door de Stichting Kinderoncologische 
Vakantiekampen, dezelfde stichting die ook o.a. de Zuiderzeevaart organiseert, voor kinderen 
die zware oncologische behandelingen achter de rug hebben. Er zijn nogal wat kinderen die 
daardoor nu een prothese dragen, de een voor een been en de ander voor een arm. Bart heeft 
zijn linkerarm gelukkig nog, maar kan die niet voor lichamelijke zwaardere activiteiten 
gebruiken. Computeren en z’n ligfiets ermee besturen gaat prima, maar iets optillen met twee 
armen gaat bijvoorbeeld niet als het wat zwaarder is. Daarom is bedacht dat zijn linkerarm 
met het skiën met een soort brace tegen z’n lichaam wordt gefixeerd met beschermend 
materiaal er omheen. Op die manier ben je natuurlijk aardig gehandicapt met skieen, maar dat 
zijn al de kinderen die een arm of been missen. Maar de kinderen wordt juist geleerd dat ze 
ondanks dat toch nog van alles kunnen. Ze krijgen les van twee ski-leraren die zelf ook een 
arm of een been missen. En dat schijnt prima te gaan! De eerste ontmoetingsbijeenkomst is 



inmiddels geweest, en de hele organisatie ziet er pico bello uit; het zal ze vast aan niets ont-
breken die week. Ze gaan bijvoorbeeld met een speciale bus, die kan worden omgebouwd tot 
slaapbus. En het pension waar ze verblijven is helemaal voor hun groep gereserveerd. We 
hebben ook een video van vorig jaar gezien, en dat zag er super uit. Er werd echter nadruk-
kelijk bij vermeld dat het niet de bedoeling was dat de ouders die week ook in hetzelfde dorp 
zouden zijn... ;-) 
 
Het zou dan ook geweldig zijn als Bart deze week kan meemaken. Daarom hebben we in 
overleg met de artsen besloten dat hij begin januari toch een aantal bestralingen op z’n longen 
krijgt. De tumor in z’n longen is naar verwachting behoorlijk ‘stralingsgevoelig’, en doel van de 
bestraling is dan ook om de groei van de tumor tijdelijk te stagneren. Van de bestraling zelf 
zijn weinig of geen vervelende bijwerkingen te verwachten, en Bart ziet er – gezien zijn 
eerdere ervaringen – helemaal niet tegenop. We hopen en bidden zo dan ook dat Bart zich ook 
eind januari goed genoeg voelt om mee te kunnen gaan. 
 
Zo maken we als mensen onze plannen, in het vertrouwen dat onze hemelse Vader ons leidt 
en van ons houdt: 
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem 

gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.” 
(Johannes 3:16, Groot Nieuws vertaling) 

 
Juist nu in Adventstijd mogen we hierbij stilstaan, toelevend naar Kerst, het feest van Gods 
zoon die er altijd al was, die voor ons in de wereld gekomen is, en die straks weer terugkomt. 
“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en 

Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch 

moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon 

gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig.” 

(Openbaring 21:3-5, NBG vertaling) 
 

Met dit geweldige perspectief wensen we jullie allemaal goede feestdagen en een gezegend 
2007. 

 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
Bart, Tim, Mieke 


