
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 2 januari 2008 16:30 
Subject: Kammankementen - vervolg 91 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Wat was het vrijdag een indrukwekkende en mooie dag! 

 
Wat een enorme belangstelling, wat een mensen om ons de hand te schudden en erbij te zijn. 
Wat een zegen dat we terechtkonden in de Bethelkerk, omdat de Burcht, onze eigen kerk te klein zou zijn 
geweest. 

Wat fijn om nog een keer te kunnen vertellen wie en hoe Bart was, in de zestien jaar dat we voor hem 
mochten zorgen. 
Wat was het goed om jullie allemaal ook te kunnen bedanken voor alles wat jullie voor ons hebben 
betekend in de afgelopen periode. 

 
 
Wat fijn om samen van de kerk naar de begraafplaats te lopen, in de zon. 
Wat zou Bart de auto mooi hebben gevonden, een prachtige witte Amerikaanse slee. 
Wat had Bart een mooie zwarte kist uitgekozen, met witte tekst erop: “De HEER is mijn herder, mij 
ontbreekt niets.” 
Wat zou Bart hebben genoten van de lange stoet (en van de verkeerschaos, waarin we Barneveld hebben 
achtergelaten ;-) 
Wat bijzonder dat zovelen van jullie met ons meegingen naar het graf, om daar jullie steun te laten zien 
door om ons heen te staan. 

 
 
Wat goed om samen ons geloof te belijden in de opstanding uit de dood. 
Wat indrukwekkend om uiteindelijk als gezin afscheid te mogen nemen van het lichaam van Bart. 
Wat een genade dat we over het graf heen mogen kijken, omdat Bart geloofde in Jezus Christus en 
daarom nu bij Hem mag leven. 

 
 
Wat een zorgzame God hebben we, Die ons dit allemaal heeft gegeven. 
Wat een betrouwbare God hebben we, Die zo op bijzondere manier Zijn beloften in ons leven heeft 
vervuld. 
Wat een heerlijke God hebben we, Die beloofd heeft ons te blijven steunen, Die ook na het sterven van 
Bart met ons verder wil gaan en ons iedere dag de kracht geven die we nodig hebben: “En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”  (Mattheus 28:20) 



 
 
Hartelijke groeten,  

Hans & Jannine 
 
PS 
Teun, bedankt voor de prachtige foto’s. 

 


