
 

Nieuwsbrief nr. 61 extra. 
 
 
 
 

De situatie van onze voorzitter 
 
In de Nieuwsbrief van 15 juli jl. vertelde onze voorzitter ds. Arjen van Groos dat hij een ingrijpende diagnose 
had gekregen: er was alvleesklierkanker geconstateerd. Op basis van de onderzoeken meldde hij dat het bij 
hem op tijd was ontdekt zodat hij kon worden geopereerd, iets wat lang niet altijd mogelijk is. De zware en 
gecompliceerde operatie waar hij over schreef heeft vorige week maandag plaats gevonden. Nu we 
anderhalve week verder zijn willen we u in deze extra nieuwsbrief graag bijpraten over zijn situatie. 
We zijn als stuurgroep dankbaar dat we kunnen melden dat onze voorzitter op dit moment op een gewone 
verpleegafdeling ligt. Zijn vrouw geeft aan dat hij  regelmatig een klein rondje loopt  op de afdeling. “ Zijn 
looptempo is traag, maar hij geniet van de rug en benen strekken en werkt zo goed aan zijn 
genezingsproces.” Sinds dinsdagmorgen  eet hij weer vast voedsel. De artsen en verpleegkundigen, de 
fysiotherapeut en de diëtist zijn zeer tevreden. 
Bijzonder verblijdend nieuws was dat na de operatie is gebleken dat de kanker weg is uit het lichaam. Wel 
wordt voorgesteld nog preventieve chemotherapie te ondergaan. Dit wordt standaard aangeboden, ook als de 
operatie geslaagd lijkt. “Want zelfs dan is de kans aanzienlijk dat er nog ergens kankerkernen zitten waar de 
patiënt binnen een aantal maanden of jaren alsnog aan overlijdt”, zo schrijft zijn vrouw Lies. Er worden nog 
uitslagen verwacht en afhankelijk daarvan kan de oncoloog een behandelplan opstellen. 
Met elkaar zijn we dankbaar dat onze voorzitter door deze zware operatie is gekomen en dat de uitslagen tot 
nu toe positief zijn. Dat willen we graag met u delen. Er is veel meegeleefd en meegebeden en onze God 
heeft tot nu toe willen verhoren. Ook voor de toekomst en de lange weg van herstel die nog gegaan moet 
worden, vragen we u om met onze voorzitter en zijn gezin mee te blijven leven. Een kaartje kunt u het best 
sturen naar het huisadres: Mercatorlaan 56, 3204BL Spijkenisse. 
 
Een hartelijke groet van de stuurgroep 
 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Bijeenkomsten Stuurgroep:  
Bijeenkomsten Werkgroep:   uitgesteld naar later te bepalen tijdstip. 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering: 26 september 2013 19.30 inloop, Felicitaskerk 
Uitzendbijeenkomst    16 oktober 2013 
Vrede voor de Stadzondag   13 oktober 2013 
Supermarktacties    13 en 14 december 2013 
 
Colofon 
 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 september  2013 
 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 
 
 
Vrede voor de Stad heeft de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

• ING-rekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
• Rabobankrekening 1214 84 912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake Voedselbank 
• Rabobankrekening 1190 80 117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 

 


