
Aan College, raads-  en commissieleden, 

 

Bij deze wil ik u informeren over mijn persoonlijke situatie en direct in het verlengde daarvan ook te 

kennen geven dat ik mij per direct terugtrek als schaduwfractielid en als commissielid van de 

commissies MDV en ABZM. 

   

Zoals velen zullen weten ben ik sinds geruime tijd ziek.  Medio februari jl. kreeg ik het bericht dat ik 

slokdarmkanker had. Op 20 juni jl. ben ik daarvoor geopereerd. Tijdens de operatie werd 

geconstateerd dat de tumor echter veel meer in de maag zat dan aanvankelijk op eerdere scans kon 

worden waargenomen. De operatie moest dan ook acuut worden bijgesteld. In plaats van een 

zogeheten buismaag die ik zou krijgen, onderging ik een operatie waarbij de totale maag is 

verwijderd. Op 27 juni jl. ben ik weer thuisgekomen van een voorspoedig verlopen operatie. Het 

herstel ging daarna ook uitzonderlijk goed. Begin augustus kwam hier helaas echter een kentering in. 

Mijn conditie ging hard achteruit en de pijn nam alleen maar toe. 

Uit onderzoek is nu naar voren gekomen ik uitzaaiingen heb. Dit betekent dat genezing niet meer 

mogelijk is. Voor mij resteert een chemotherapie om de kwaliteit van het leven te verbeteren.  

De ernst van de situatie daarbij is de snelheid waarin het ziekteproces zich voortzet. Medisch gezien 

is de levensverwachting kortdurend. Voor mij en mijn gezin een niet te bevatten werkelijkheid. 

 

We weten ons als gezin ook nu gedragen door de wetenschap dat God, juist ook in deze moeilijke 

tijd, ons nabij wil zijn. Hoe moeilijk het allemaal ook is. 

 

 Gelet op deze situatie wil ik hierbij te kennen geven dat ik mij per direct als schaduwfractielid en als 

commissielid terugtrek. Graag wil ik hierbij een ieder bedanken voor blijken van meeleven. Niet 

alleen vanuit de eigen fractie, maar ook vanuit het college en de raad.  

In bredere zin wil ik een ieder bedanken voor de samenwerking vanuit mijn rol als commissielid in de 

afgelopen jaren.  

Ik wens u van harte Gods zegen toe bij de nog resterende raadsperiode en indien u uw 

werkzaamheden mag voortzetten, uiteraard ook in de nieuwe raadsperiode.      

 

Hartelijke groet, 

 

Gerrit Pas 

 

 

 

 


