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

Sent: vrijdag 6 april 2007 23:20 
Subject: Kammankementen - vervolg 80 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Het gaat bij ons momenteel rustig z’n gangetje. We genieten van het prachtige weer van de 

afgelopen dagen. Heerlijk om te zien hoe alles buiten weer tot leven komt.  
Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat we te horen kregen dat Bart toch weer plekjes in 

z’n longen had die aan het groeien waren. Kort daarna hadden we toch Barts grote feest, en 
begin mei hebben we toen besloten geen zware behandelingen meer te doen of medicijnen te 

gebruiken. In vertrouwen op God mochten we toen proberen de draad van het gewone leven 

weer op te pakken. 
 

 
 
Nu zijn we dus al bijna een jaar verder: Tim hoopt dinsdag 17 april z’n 14e verjaardag te 

vieren, en Bart hoopt op 15 april 16 jaar te worden!  

Dat laatste hadden we een jaar geleden eigenlijk niet durven hopen. Maar we hebben een heel 
jaar met elkaar gekregen uit de hand van onze hemelse Vader, samen met heel veel 

zegeningen. Wat een groot wonder! Al die gebeden voor ons, en voor Bart in het bijzonder, 

zijn gehoord en verhoord: We hebben een levende God! 
En dat realiseren we ons extra, zo vlak voor Pasen: De dood is overwonnen, want de Heer is 

echt opgestaan! 

 
We wensen jullie allemaal een gezegend Paasfeest. 

 
Hartelijke groeten, 

Hans & Jannine 

 



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

Sent: vrijdag 25 mei 2007 0:10 
Subject: Kammankementen - vervolg 81 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Alweer anderhalve maand geleden is het dat we onze vorige nieuwsbrief hebben verstuurd. 

Hoog tijd dus voor een nieuwe, om jullie weer even bij te praten. 
Al met al gaat het goed met ons en is er veel waar we dankbaar voor mogen zijn. Niet in de 

laatste plaats omdat het met Bart nog steeds goed gaat. Wat een wonder! 
 

Zo terugbladerend door de agenda en kijkend naar de foto’s, even een paar zaken voor het 

voetlicht halen.  
Om te beginnen natuurlijk de verjaardagen van de jongens, half april. Die zijn natuurlijk 

uitbundig gevierd (en niet alleen omdat Bart toen de ‘scootergerechtigde leeftijd’ mocht 

bereiken). Natuurlijk met familie en vrienden. Maar ook met onze ‘ziekenhuisfamilie’: gezinnen 
die we in het LUMC hebben leren kennen omdat ook van hun een kind behandeld is tegen 

kanker. Je hebt veel met elkaar meegemaakt en doorstaan, en dat geeft een bijzondere band. 

En dat mochten we ook nu merken, nu we met elkaar verjaardagen konden vieren. 
 

Verder zijn we in april naar Sail Kampen geweest. Leuk naar de boten kijken op de IJssel, en 

lekker wandelen door een stad waar Jannine haar roots heeft liggen. Op sommige plaatsen is 
dat onmiskenbaar te zien... 

 
En verder was het natuurlijk koninginnedag. Dankzij prachtig weer en een actieve plaatselijke 
oranjevereniging was het in Barneveld volop genieten van allerlei activiteiten. En natuurlijk van 

bijzonder feestelijk uitgedoste personen... ;-) 
 

De volgende dag zijn we er met z’n vijven een dagje op uit gegaan. De kinderen hadden 

meivakantie, en ik vond het niet erg om het lange weekend nog een dagje langer te maken. 
We hadden een dagkaart gekregen om het Gelderse openbaar vervoer te gaan verkennen, dus 

die hebben we benut. Met de auto zijn we naar Apeldoorn gegaan, toen met de bus naar 

Arnhem, en daarna was de trein aan de beurt voor een rondrit: Zo kwamen we eerst in Tiel, 
waar we een uurtje door het centrum hebben gewandeld, oog in oog gestaan met Flipje, en 

natuurlijk een lekker broodje gescoord.  

 
Toen reden we helemaal om - via Arnhem en Winterswijk - naar Zutphen. Daar was het hoog 

tijd om de stad weer in te gaan, alwaar we tot onze grote verrassing Ingeborg en Ruben tegen 

het lijf liepen. Dat moest natuurlijk gevierd worden bij de dichtsbijzijnde ijstent. Terug op het 
station besloten we nog een stukje oostwaarts te treinen, maar bij station Delden vonden we 

het mooi geweest en namen we de eerstvolgende trein retour, en gingen daarna terug naar 
Apeldoorn. Daar stond de auto gelukkig nog en werden we gematst door een defecte slagboom 



op het parkeerterrein: een dagje gratis P+R. Met eigen vervoer waren we vervolgens weer snel 

terug in het Barneveldse. 

 
Zaterdag 5 mei stond er alweer een dag uit op het programma: Naar Ameland, op bezoek bij 

onze buren uit Groningen. We vertrokken vroeg, zodat we op tijd waren voor de boot van half 
tien. Met ruim een uur waren we op het eiland voor een dagje gezellig samen optrekken, 

bijpraten en genieten van zon, zee, strand, duinen en bos. 

 
De dag vloog voorbij en de laatste boot terug vertrok ons natuurlijk veel te vroeg. Maar, het 
was goed! 

 

Op maandagmorgen 7 mei was het alweer vroeg opstaan geblazen, dat wil zeggen voor Bart, 
Jannine en mij. Want Bart ging naar Parijs, vier dagen op excursie! De bus zou al om 7 uur ’s 

morgens vertrekken, en die moesten we niet missen. 

Van tevoren hadden we uitgebreid met school overlegd, en die hadden de nodige regelingen 
getroffen. Zo ging de rolstoel mee, en was er een kamer voor Bart alleen geregeld, die ook de 

laatste dag nog beschikbaar zou zijn. Het plan was immers dat de groep donderdagavond om 

12 uur weer met de bus naar huis zou gaan, en indien nodig zou hij dan ’s middags nog 
kunnen rusten. Verder zou ik beschikbaar zijn om, indien nodig, Bart eerder op te halen. 

Gelukkig dat Bart mee kon, maar de voorzorgsmaatregelen bleken ook nodig. Zoveel als Bart 
tijdens de wintersportweek had genoten van de frisse berglucht, zoveel last had hij dit keer 

van de vieze stadslucht. Hij moest er erg van hoesten, wat op zich al erg vermoeiend was. En 
dat hij hierdoor ook slecht sliep maakte het er al niet beter op. Gelukkig stond er een hele 
groep om hem heen, die hem kon duwen met de rolstoel of indien nodig was er iemand om 

met hem terug naar het hotel te gaan om uit te rusten. Ineke, bedankt voor je goede zorgen! 

Zo heeft hij toch veel kunnen meemaken van de hele excursie. 

 
Donderdagmorgen belde hij, dat het – na overleg met de begeleiders – beter leek dat hij ’s 

avonds niet met de bus mee terug zou gaan. Want nog zeven uur in de bus hangen na nog een 

vermoeiende dag zou teveel gevraagd zijn. En dus ben ik ’s middags naar Parijs gereden, en 
konden we ’s avonds om 11 uur weer samen terug naar huis. Met de rechtervoorstoel 

helemaal achterover geklapt, kon Bart heerlijk liggen op z’n eigen kussen onder een lekker 

dekentje. En goed geholpen door de moderne navigatie-apparatuur en de cruise-control in de 
auto waren we vlot weer thuis, zodat Bart om half vier ’s morgens weer heerlijk in z’n eigen 

mandje kon kruipen.  

Gelukkig was na het weekend het hoesten al weer een heel eind over, en kon hij terugzien op 
een in vele opzichten indrukwekkende excursie. 

 
Zaterdag 12 mei werd er bij het wijkcentrum Oldenbarneveld – waar Jannine nog steeds bij 

betrokken is in verband met haar duoprojecten – een wandelloop gehouden, ten gunste van de 



stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Bart was gevraagd om voor de verschillende onderdelen 

het startschot te geven; dat hoefden we hem geen twee keer te vragen! 

 
Tijdens de dag bleek dat er een bedrijf was dat KiKa een cheque wilde overhandigen. Bart 

werd gevraagd of hij deze cheque namens KiKa in ontvangst wilde nemen, iets wat hij 

natuurlijk graag deed. Hij kwam er zelfs mee in de krant. 
Ook Jannine wist onlangs weer de krant te halen. Het tweede duoproject in Barneveld werd 

afgesloten op het gemeentehuis, waar alle vrouwen werden ontvangen door de wethouder, en 

vervolgens werden rondgeleid. Iedereen is er erg enthousiast over. 

 
 
Afgelopen dinsdag stond er weer een bezoekje aan het LUMC op het programma, om de port-

a-cath door te spuiten. De vorige keer was dat in Amersfoort gebeurd, dus was het hoog tijd 
dat Bart z’n gezicht weer eens in Leiden liet zien. Verder wilde Bart graag van de professor 
weten of z’n arm inmiddels goed genoeg was om te gaan scooterrijden. Dus moest daar ook 

een foto van gemaakt worden. 
Aangezien ik die dag voor het werk in Duitsland was, ging Jannine met hem mee. In Leiden 

aangekomen, natuurlijk gauw eerst even bij Roel kijken. Ook de verpleging was erg blij Bart 

weer te zien; een zuster vloog hem tijdens de lunch zelfs om z’n nek. Dat doet natuurlijk erg 
goed, om te merken hoe ze bij hem betrokken zijn.  

Na het foto’s maken ging Bart naar de poli. Dokter Bresters vond dat ze hem ook al veel te 

lang niet had gezien, dus die liet zich voor de gelegenheid naar de poli piepen om hem zelf te 
kunnen spreken. Ook zij was, met ons, verwonderd over hoe goed het met Bart gaat: een jaar 

na het constateren van uitzaaiingen van een aggressieve tumor in z’n longen leeft hij, ja heeft 

hij er zelfs nog geen last van. Als dat geen wonder is! Die wetenschap bepaalt ons er ook 
steeds weer bij dat we mogen genieten van iedere dag die we van God krijgen. Iedere nieuwe 

dag is een nieuw wonder! 
Ook professor Taminiau was heel tevreden over wat hij zag. Hij had geen bezwaar tegen het 

gaan scooterrijden, maar wel een aantal adviezen om op te volgen. En dus kan Bart gaan 

uitzoeken hoe dat zit met verkeerstheorie en scootercertificaten, en natuurlijk het internet 
afstruinen op zoek naar een mooie en betaalbare scooter. We zullen zien wat dat gaat 

opleveren. 

 
 

Tja, en wat valt er dan nog meer te vertellen? Oh ja, vanmorgen was het even een enorm 

tumult. Wat was er aan de hand? Zoals sommigen weten, heeft Bart voor z’n verjaardag een 
vijftal muizen gekregen. En in de winkel verkochten ze alleen vrouwtjesmuizen, dus dat zat 

wel snor. Alhoewel? Gisteravond toen ik in het hok keek, vond ik een tweetal muizen er wel 



verdacht dik uitzien. Vanmorgen werden we uit de droom geholpen toen Tim naar boven 

stormde met de mededeling: “Er zitten allemaal jonge muizen in het hok!”. Afgelopen week 

heb ik Tim een aantal keren geholpen met wiskunde. Het ging over exponentiële functies en 
het berekenen van groeifactoren. Geïnspireerd door Barts kado had ik natuurlijk diverse 

sommen voor Tim verzonnen om te berekenen hoe snel een muizenkolonie groeide en hoe je 
dat netjes in een formule kon weergeven. Nooit gerealiseerd dat er al zo snel cijfers uit de 

nabije werkelijkheid beschikbaar zouden komen om nog meer te oefenen. Dus jullie begrijpen, 

vanmorgen zijn we even druk geweest met het regelen van een extra hok in een poging de 
sexen te scheiden, om daarmee de wiskundige groeifactor van onze muizenkolonie naar 

beneden bij te stellen... ;-) We zullen zien. 

 
Ook voor de nabije toekomst zijn er volop plannen. Natuurlijk de dagelijkse dingen zoals 
school voor de drie kids en ons eigen werk. En verder vraagt de klussenlijst om tijd en inzet, 

om zo de lengte ervan binnen de perken te houden. 
Komen weekend gaan Bart en Tim op kamp met de jeugdvereniging. Dus worden er al plannen 

gesmeed hoe de nachten zonder te slapen door te brengen. Samen met vrienden heb ik het 

plan opgevat om mee te doen aan de elfstedentocht op de fiets, op pinkstermaandag. Tijdens 
de kilometers voorbereiding die we inmiddels in de benen hebben, mochten we vaak genieten 

van mooi weer. Hopelijk werkt dat maandag ook weer mee. 
Mieke is inmiddels met haar groep 8 druk bezig met de voorbereidingen voor de 

afscheidsmusical. Jannine is druk om te helpen met het instuderen van de liedjes en de 

choreografie. We mogen er eigenlijk niks van weten of horen, dus we worden steeds 
nieuwsgieriger. 

 

 
Kortom, we mochten de afgelopen tijd veel mooie dingen beleven en ondertussen ook 

verdergaan met alle gewone dingen. Daarnaast zijn er ook al weer dingen om naar uit te 

kijken. Maar ook worden we regelmatig geconfronteerd met verdrietige dingen. Vooral toen we 
hoorden dat een meisje dat we kennen uit het LUMC, ondanks alle behandelingen toch was 

overleden, en een ander meisje momenteel hard achteruit gaat. Dan realiseren we ons weer 
hoe weinig we eigenlijk zelf in de hand hebben, en hoe goed het is dat onze hemelse Vader 

alles in zijn hand houdt, ook ons leven. Zo kunnen we verder, wetend dat God ons geeft wat 

we nodig hebben. Dat stempelt ons leven, en maakt iedere nieuwe dag tot een wonder, het 
beleven waard. 

 

Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 


