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Henk Jan Koetsier (43) uit Nun-
speet kreeg in 1992 te horen 
dat hij ernstig ziek was. Als de dag 

van gisteren weet hij wat er gebeurde in 

die tijd. „Vanaf medio 1991 voelde ik een 

knobbeltje in mijn hals. In november van 

dat jaar had ik een allergische reactie over 

mijn hele lichaam die leek op de mazelen. 

In de kerstvakantie ben ik opnieuw naar 

de huisarts gegaan. Ik kreeg het boordje 

van mijn overhemd steeds moeilijker dicht 

vanwege opgezette klieren in mijn hals. De 

huisarts maakte ter plekke telefonisch een 

afspraak met de internist voor de eerste 

week van januari 1992. In de wachtkamer 

van de internist zag ik alleen maar folders 

over allerlei vormen van kanker. Zelf had ik 

daar tot dat moment niet echt aan gedacht. 

Na een punctie en een biopsie kreeg ik de 

uitslag dat het de ziekte van Hodgkin, lym-

feklierkanker, was. Meer dan twee kliergroe-

pen boven het middenrif bleken aangetast. 

Na een groot aantal bestralingen leek ik 

aanvankelijk hersteld. In juli 1993 open-

baarde de ziekte zich echter opnieuw met 

een knobbel in mijn rechterlies en het bleek 

uitgezaaid te zijn naar de klieren in mijn 

buik. Ik kreeg toen twaalf chemokuren.” 

GODS WEG VOLMAAKT?
Er ging heel wat door Henk Jan heen toen 

de dokter zei dat hij kanker had. Voor die 

tekst W. Visser   foto’s Samuel Otte

Het kan je zomaar gebeuren: de dokter vertelt 

dat je de gevreesde ziekte hebt. Je leven staat 

totaal op z’n kop. Vragen stapelen zich op. 

Wat kan eraan gedaan worden? Is er kans op 

genezing? Moet ik sterven en kan ik dat? Is er 

opstand in het hart in deze onbegrepen weg 

of mag ervaren worden: ‘Mijn leven ligt in Zijn 

hand.’ Een interview met iemand die weet hoe 

het is als je hoort: ‘U hebt kanker.’
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 Kanker
Leven met

„Je probeert 
de realiteit te 
verzachten. 
Zou het wel echt 
waar zijn?”

Henk Jan Koetsier:
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tijd had het woord ‘kanker’ voor hem een 

enigszins enge betekenis. Het was wel een 

bekende ziekte, maar voor anderen. „Toen 

de internist de uitslag bekendmaakte, werd 

het zwart voor mijn ogen en brak het zweet 

mij uit. Hoewel de Heere mij kort daarvoor 

rust had gegeven, was het mijn bede: ‘O, 

Heere wees Gij mijn Borg.’ Zo graag wilde ik 

de Heere toevallen, Hem niets ongerijmds 

toeschrijven en wilde ik zoeken naar – 

opnieuw – rust, naar de bevestiging dat het 

goed en vlak was tussen God en mij, door 

de verdienste van Christus.” 

De radiotherapie die volgde heeft Henk Jan 

als zeer heftig ervaren, zowel mentaal als li-

chamelijk. Hij zocht in die tijd naar houvast 

en troost in het Woord en bad of hij naast 

de radioactieve bestraling ook mocht wor-

den bestraald door Goddelijk licht. „In de 

vijf maanden, tussen het weer ontdekken 

van de knobbel in mijn lies en de uitslag 

van de internist dat het opnieuw Hodgkin 

was, heb ik met de Heere gestreden. Ge-

smeekt of die drinkbeker van beproevingen 

aan mij, aan ons gezin voorbij mocht gaan. 

Ik was bang niet alleen m’n leven, maar 

ook m’n geloof te zullen verliezen, wanneer 

zou blijken dat ik opnieuw ziek zou zijn. De 

Heere liet mij echter weten dat ik opnieuw 

ziek was. Toen de internist dat uiteindelijk 

bevestigde, gaf de Heere er getuigenis van 

dat Hij de arts voor was geweest. Mijn 

vertrouwen in de Heere is sinds die tijd 

onwankelbaar geworden.”

HET HELE GEZIN
Niet alleen kankerpatiënten krijgen een 

ontstellende boodschap te horen. De naaste 

omgeving luistert ook mee. Gezinsleden 

zien hoeveel impact de ziekte heeft op 

het leven van man, vrouw of kind. Ook zij 

zien dat chemokuren een afbraak van het 

lichaam teweegbrengen. Daarom gaan ook 

naaste familieleden vaak door een diep dal.

Henk Jan: „Vanaf het moment dat ik die 

boodschap kreeg, ging ik vechten voor mijn 

leven en had ik weinig capaciteit over om 

mijn vrouw goed te kunnen troosten. Mijn 

vrouw is een diepe, eenzame weg gegaan. 

Eerst een deels kale en later een volledig 

„Ik was bang 
niet alleen m’n 
leven, maar ook 
m’n geloof te 
zullen verliezen” 

HENK JAN KOETSIER
 

kale man. Tijdens de bestraling hingen de 

vellen er letterlijk bij. Je ziet je man vast-

geschroefd, met een masker op het hoofd, 

liggen. Omdat je de ziekte niet ‘ziet’, voelt 

het als een melaatsheid die tussen beiden 

in komt te staan. Voor mijn vrouw was het 

loodzwaar: nog niet lang getrouwd, twee 

kinderen van drie jaar en een half jaar en 
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inds 2010 is er een landelijke stich-

ting in het leven geroepen met de 

treffende naam Winstuitverlies. De 

heer H.J. Koetsier is daarvan initiatiefne-

mer en hij fungeert nu ook als voorzitter 

van genoemde stichting. Hij geeft aan wat 

het doel van deze stichting is:

„Als lid van de Lymfklierkankervereniging 

komen we op de landelijke contactdagen 

en ben ik als vrijwilliger actief bij de Ne-

derlandse Federatie van Kankerpatiënten-

organisaties. Doordat zij religieus neutraal 

willen blijven, miste ik daar de boodschap 

van de enige troost in leven en sterven. 

Dat is toch dé meerwaarde in de zo ingrij-

pende periode van ziek zijn, met, in geval 

van kanker, vaak de dood als gevolg. Daar-

toe gestimuleerd door mijn vrouw ben ik 

medio 2009 begonnen met de organisatie 

van een landelijke contactdag. De eerste 

contactdag vond plaats op 27 maart 2010 

in Woerden. Dit initiatief heeft als gevolg 

dat op 3 september 2010 de stichting 

Winstuitverlies formeel is opgericht. 

ONGETROOST
De stichting heeft als hoofddoel het in 

contact brengen van lot- en geloofsgeno-

ten met, of hersteld van, kanker en hun 

naaste. De doelgroep is de gereformeerde 

gezindte: zij die zich herkennen in de Bijbel 

en Drie Formulieren van Enigheid. Ook 

wil de stichting hun die buiten de gezindte 

ongetroost verder leven laten weten wat 

de enige troost is in leven en sterven. Alle 

informatie over de stichting en activiteiten 

zijn gebundeld op de site. Ook komt er 

medio dit jaar een nieuwsbrief op papier 

en online. Iedereen kan zich daarvoor 

aanmelden. Wij zijn dankbaar dat uit de 

contacten, de financiële steun en de be-

trokkenheid vanuit de doelgroep blijkt dat 

de nieuwe stichting Winstuitverlies in een 

behoefte voorziet.”

Stichting 
Winstuitverlies

je man doodziek. Mogelijk ben je binnen-

kort weduwe. Alle aandacht, ook van mijn 

vrouw, ging uit naar haar zieke man. Jij als 

vrouw hebt niets te klagen, jij bent immers 

niet ernstig ziek? Terwijl allerlei vragen 

door je hart stormen, je soms dagen alleen 

bent als je man weer is opgenomen en ge-

isoleerd wordt verpleegd. Je mag hem wel 

bezoeken, maar met handschoenen aan, 

schort voor en een mondkapje op. Je voelt 

zoveel liefde, een grote verbondenheid aan 

elkaar, die soms zo moeilijk te delen is. 

Je wilt helpen, maar je voelt je zo intens 

machteloos.”

Henk Jan wacht even, alsof hij even op 

adem moet komen. „Toen mijn haren 

uitvielen vanwege de chemokuren hebben 

de beide kinderen geholpen om ze uit te 

plukken. Zij hebben al op jonge leeftijd veel 

indrukken gekregen van ziekte en dood en 

niet minder indrukken in de jaren van mijn 

herstel. Toch is na de ziekteperiode nog 

nieuw leven geboren. We ontvingen, hoe-

wel het medisch gezien niet meer mogelijk 

was, nog twee kinderen. Ook heeft de Heere 

geestelijk nieuw leven gegeven en het 

beginnend leven in en met Hem versterkt. 

Vanuit dat oogpunt zouden we die periode 

toch niet graag hebben willen missen.”

ERVOOR EN ERNA…
Kankerpatiënten die weer mogen genezen, 

hoor je wel spreken van ‘de periode voor 

de ziekte en de periode erna’. Er is dan als 

het ware een scheiding in het levensproces 

opgetreden. Dat herkent Henk Jan ook: „De 

boodschap ‘u hebt kanker ’ heeft ons leven 

ingrijpend veranderd. Het is inderdaad een 

leven ‘voor en na de boodschap’ geworden. 

Het tijdelijke, aardse leven wordt zo betrek-

kelijk. De dood en de eeuwigheid worden 

werkelijkheid. Direct na de boodschap van 

de internist probeerden we de realiteit te 

verzachten. Zou het wel echt waar zijn? 

Je hoopt dat er een telefoontje komt dat 

ze zich vergist hebben. Tijdens de behan-

delingen was ik naar anderen toe positief 

ingesteld. Dat werd lang niet altijd begre-

pen. Weet die jongen wel wat hij heeft? 

Het moeilijkst voor Tineke en mij was de 

langdurige onzekerheid. Zou de behande-

ling tot herstel leiden? Maar ook na de 

behandeling bleef de onzekerheid knagen. 

Is het herstel blijvend? Openbaart de ziekte 

zich opnieuw? Wat heeft de Heere ook door 

de natuur vaak tot ons gesproken, ons ver-

troost. Stonden we bijvoorbeeld samen op 

een verdrietig moment, of na een teleurstel-

lend bericht, dan brak ineens de zon door of 

verscheen de regenboog aan de hemel. 

Na de boodschap kom je zelfs in je huwelijk 

alleen te staan. Beiden ga je dan een eigen 

proces door van verbijstering, ontkenning, 

emotie, depressie en aanvaarding. Die 

afstand moet opnieuw overbrugd worden. 

Het is een zoeken naar elkaar, een proberen 

om je voor te stellen wat de ander door-

maakt. Nee, begrijpen zullen we het nooit. 

Het is een wonder, zo zien wij het, als de 

kloof niet zo groot wordt dat je elkaar 

kwijtraakt. Wat dat betreft heeft onze 

trouwtekst, ‘En Jezus was ook genood’, een 

steeds grotere betekenis gekregen. Was Hij 

niet Zelf in ons huwelijk genodigd? Het is 

een wonder dat Jezus getoond heeft bij ons 

te willen wonen.”
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  „Na de 
boodschap kom je 
zelfs in je huwelijk 
alleen te staan. 
Het is een wonder, 
zo zien wij het, 
als de kloof niet 
zo groot wordt 
dat je elkaar 
kwijtraakt”


