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Als nieuwe voorzitter van de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek 
stel ik mij graag voor in deze nieuwsbrief.

Kennismaking nieuwe voorzitter 
Marcel Ebbing 

Sinds het voorjaar van 2021 werkt Irene 
van der Meulen bij ons als zorgvrijwilliger. 
Op onze website publiceert ze regelmatig 
haar ervaringen in een blog.
Lees haar boeiende stukjes op  
www.hospicekrommerijnstreek.nl/ 
vrijwilligers/blog

Al sinds 1987 ben ik werkzaam als huisarts 
in Houten. Begonnen eerst in samen
werking met de ‘laatste echte dorpsdokter’ 
Pieter Vos in het statige dorpsdoktershuis 
‘Villa Maria’ aan de Loerikse weg en vanaf 
1991 tot 2008 in de praktijk bij mij aan huis. 
Vanaf oktober 2008 oefen ik de praktijk uit 
in het Zorggebouw samen met 7 andere 
huisartsen in Medisch Centrum Dorp. Een 
van de vier multidisciplinaire centra in 
Houten waarin huisartsen, apothekers, 

fysiotherapeuten, psychologen en  diëtisten 
intensief met elkaar samen werken.
Dit huisartsenwerk doe ik na al die jaren 
nog steeds met veel plezier en ook al jaren 
samen met mijn echtgenote, Kiek, die in 
mijn praktijk sinds 2001 als praktijkonder
steuner somatiek werkt.

Wij wonen nog steeds in ons voormalige 
huis met praktijk waarbij een deel van de 
praktijk na de verhuizing van de praktijk bij 
het woonhuis is gevoegd.

Onze drie kinderen zijn inmiddels 
 uitgevlogen en zijn hun eigen weg 

gegaan waarbij mijn dochter 
ook de medische kant heeft 

opgezocht, een zoon als 
maatschappelijk werker de 
zorg is ingegaan en de 

jongste zoon werkt in de 
financiële wereld. 

www.hospicekrommerijnstreek.nl/vrijwilligers/blog
www.hospicekrommerijnstreek.nl/vrijwilligers/blog


Hallo allemaal,

Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn 
naam is Monique van Buren en sinds vorig 
jaar oktober ben ik secretaris van het 
bestuur van de Stichting Vrienden van het 
hospice. Dat is de Stichting die eigenaar is 
van het pand en zich bezighoudt met het 
bijeenbrengen van gelden voor het hospice. 
Ik ben 49 jaar en woon sinds 2007 samen 
met mijn man Edwin en kinderen Jelle (17) 
en Marjolein (15) in Houten. Verder hebben 
we sinds vier jaar ook een hond en een kat, 
die het heel goed samen kunnen vinden. 
Ik werk als Hoofd Juridische Zaken bij de 
Hogeschool Utrecht en heb daarnaast ook 
altijd vrijwilligerswerk gedaan. Eerst op de 
basisschool van onze kinderen en hockey
club en daarna ben ik een paar jaar voorzit
ter geweest van de Raad van Toezicht bij 
Theater de Slinger. Dat heb ik altijd met veel 
plezier gedaan. 
Via mijn buurvrouw hoorde ik vorig jaar dat 
het bestuur van de Vrienden op zoek was 
naar een nieuwe secretaris en alhoewel ik 

nog niet eerder bij het hospice was 
geweest, was ik direct geïnteresseerd. De 
kennis making met het bestuur verliep goed 
en al snel kon ik aan de slag. Dit was in de 
coronatijd zodat ik wel in het bestuur zat 
maar het hospice zelf nog niet kon bezoe
ken. Dat was best een vreemde situatie. 
Inmiddels heb ik dit gelukkig wel al verschil
lende keren kunnen doen. 

Ik ben onder de indruk van de warme sfeer 
en ik vind het een bijzondere plek. Ook de 
betrokkenheid van de mensen die ik er tot 
nu toe heb ontmoet maken dat ik het fijn 
vind om daar een bijdrage aan te kunnen 
leveren. Behalve bij het hospice kunnen we 
elkaar ook tegenkomen op de racefiets of 
tijdens het hardlopen in en rond Houten. 
Of gewoon tijdens het koffiedrinken op het 
terras van de Roskam. 

Hopelijk tot ziens en hartelijke groet,
Monique van Buren

Monique van Buren onder de 
indruk van de warme sfeer
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Inmiddels ben ik trotse opa van 5 klein
kinderen en nummer zes gaat deze zomer 
geboren worden.
Iedere vrijdag is bij ons thuis tegenwoordig 
oppasdag en dan passen wij (met name 
Kiek) op een of twee kleinkinderen.
Tussen mijn vergaderingen door help ik Kiek 
dan met het verschonen van een luier, het 
geven van een flesje of een boterhammetje. 
Hier haal ik veel voldoening uit en geniet op 
zo’n dag volop van deze kleine mensjes. 

In mijn vrije tijd tennis ik graag en doe 
wekelijks mijn fitnessrondje thuis in de 
oude wachtkamer om fit te blijven. Daar
naast ben ik al ruim 30 jaar lid van de Lions 
Club Houten, een serviceclub die her en der 

handenspandiensten verleent. Ik las altijd 
erg graag maar alleen in mijn vakanties kom 
ik toe aan het lezen van boeken en verder 
wandel of fiets ik regelmatig.

Toen de vraag aan mij werd gesteld of ik 
voorzitter van het hospice wilde worden 
heb ik daar niet lang over na hoeven 
 denken.
Zoals ik in het lustrum boek al had aangege
ven ben ik heel gelukkig en dankbaar met 
het hospice in Houten. Steeds als ik als 
huisarts in het hospice kwam, als er een 
terminale patiënt van mij opgenomen was, 
was ik onder de indruk van de warme en 
prettige rustige sfeer die er in het hospice 
was.

Mede door toedoen van de gemotiveerde 
vrijwilligers die met hart en ziel het hospice 
draaiende houden en het professionele 
Buurtzorgteam, voor de verpleegkundige 
aspecten van de zorg, is de verzorging van 
de patiënten steeds weer optimaal. Daarbij 
worden de familieleden van de opgenomen 
patiënten in die fase niet vergeten en 
 krijgen ook zij de aandacht die zij verdienen 
tijdens de laatste fase van hun familielid.
Ik ga mijn best doen om een waardige voor
zitter te zijn voor dit prachtige hospice in 
Houten en hoop er de komende tijd met veel 
vrijwilligers en verpleegkundigen kennis te 
maken.

Tot ziens, Marcel Ebbing



behulp van een appgroepje. Zo is duidelijk 
wie wanneer aanwezig is.

En dan is er koffie. Koffiedrinken doe je, 
als het enigszins kan, buiten: “wij zijn 
buiten mensen”. Tijdens de koffie worden er 
plannen gemaakt. Het is een echt gezellig 
team. Er worden niet alleen plannen voor de 
tuin gemaakt, maar ook voor een fietstocht. 
Het gaat over van alles. Bij de koffie is er 
altijd wat lekkers. 
Er is net een berk verplant. Deze heeft een 
nieuwe plek gekregen in het Vertrouwde 
Dorp, het nieuwe project van Johanna 
Castrop, oudcoördinator van het hospice.
Op die lege plek moet wat nieuws natuur
lijk. Verder moeten er plannen worden 
gemaakt voor een lege plek achter in de 
tuin. Het zou mooi zijn om er vaste planten 
neer te zetten, waarbij het hele jaar door 
iets bloeiend te zien is.
Volgende week is er een afspraak met de 
tuinarchitect de heer Binnendijk van de 
firma Abbing. Een paar jaar geleden kwam 

hij voor het eerst in de tuin van het hospice. 
Hij vond het heel mooi. Sinds die tijd helpt 
hij  om niet  met plannen maken.

Het tuinteam heeft niet veel contact met de 
gasten van het hospice. Af en toe maken ze 
een praatje met een gast, die lekker buiten 
zit en zichtbaar geniet van de mooie tuin.
Waarschijnlijk zullen de gasten deze zomer 
wel vaker buiten zitten. Er zijn onlangs 
overkappingen gebouwd bij de terrassen 
van de appartementen op initiatief van de 
Vrienden van het Hospice. Dat maakt het 
nodig om wel wat aanpassingen te doen bij 
de beplanting bij de appartementen.

Dan gaat het team weer aan de slag, de 
koffie is op. De rozen worden gesnoeid en 
het snoeiafval van de bomen wordt op een 
aanhangwagen geladen en weggebracht. 
Alles voor een prachtige tuin, waar 
 iedereen weer een zomer lang van kan 
genieten. 

Het tuinteam 
van het hospice
De tuinploeg is net weer gestart na 
een periode van winterrust.
Er moet – zoals altijd – een heleboel 
gebeuren. Het is heerlijk zonnig 
weer, na veel regen, dus iedereen 
geniet van het buiten zijn.

Eerst moet er worden gesnoeid: de rozen, 
de bomen en de struiken. Dat levert veel 
tuinafval op. Voorheen hadden ze ruimte op 
het veld naast het hospice, maar nu daar 
gebouwd wordt moet er een andere oplos
sing worden gevonden. Er is toestemming 
voor een uitgang achter in de tuin aange
vraagd bij de Vrienden van het Hospice, 
maar dat gaat nog even duren.
Een groot deel van het werk bestaat uit 
wieden van onkruid. Nu valt dat nog reuze 
mee. Het is tot nu toe heel goed bijgehouden 
en de borders zien er keurig uit.

Het team bestaat uit 7 vrijwilligers. Op deze 
dag zijn er vijf aanwezig: Marianne, Eveline, 
Bea, Fons en Theo. Theo is het aanspreek
punt van het team. Hij is ook de eigenaar 
van veel door het team gebruikte appara
tuur. Onmisbaar dus.
Het team is elke donderdag tot aan de 
herfst in de tuin aan de slag. In de zomer 
moet er natuurlijk vaker worden gemaaid en 
gesproeid. Het team houdt contact met 

De Fransen zeggen: partir c‘est mourir un 
peu. Het afscheid als voorzitter van de 
Stichting Hospice Kromme Rijnstreek voelt 
voor mij ook zo. En als je dat zo voelt bete
kent het dat je iets kostbaars hebt gehad. 
En zo is het precies: wat heb ik kostbare 
jaren gehad als vrijwilliger van het hospice. 
Ik heb genoten van de contacten met 
 iedereen die daar werkt, als vrijwilliger, als 
 verpleegkundige, als coördinator. Wat een 
inzet, wat een liefde voor het werk, wat een 
geduld, wat een gastvrijheid, wat een 
 collegialiteit, wat een focus op datgene 

waar het om gaat: zorg voor de gasten en 
hun geliefden. Ik heb het als een voorrecht 
gevoeld dat ik daar een steentje aan heb 
mogen bijdragen. We hebben met elkaar 
nogal wat meegemaakt de afgelopen drie 
jaren, ik noem alleen al de situatie rond 
COVID19. Die zorgde soms voor uitdagingen 
die vroegen om geduld, begrip en respect. 
Samen zijn we de uitdagingen aangegaan 
en er is heel veel goed gegaan. Een voor
recht voelde het ook om deel uit te maken 
van een echt geweldig fijn bestuur. Onlangs 
schreef een van de bestuursleden me … 

“en er is binnen het bestuur de afgelopen 
jaren geen onvertogen woord gevallen”. 
En zo is het. En zo zal het ook verder gaan 
met een nieuwe voorzitter die met veel 
enthousiasme, betrokkenheid en kennis van 
zaken het bestuur zal bijstaan. 
Ik dank iedereen voor het vertrouwen, 
vriendschap, vriendelijkheid en gastvrijheid 
die ik heb genoten op het hospice. Ik wens 
jullie allen veel goeds toe bij het fantasti
sche werk dat jullie doen op het hospice. 
W’ll meet again, vast en zeker.

Voor nu een hartelijke groet, 
Arie Jan van Winkelhoff

AFSCHEID VAN DE (EX)VOORZITTER
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Onder de kundige leiding van Hester Filius, 
trainer van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve 
Termanale Zorg), zijn er elf vrijwilligers 
geschoold; coördinatoren Anne Fleur en 
Anja woonden de training ook bij. Op de 
eerste dag was er aandacht voor de positie 
die je als vrijwilliger in de palliatief termi
nale zorg in het hospice inneemt, maar ook 
een ieders motivatie om dit mooie werk te 
doen kwam aan de orde. Heel waardevol 
om stil te staan bij je persoonlijke drijf
veren. Ook het thema communicatie werd 
uitgediept: de vrijwilligers oefenden volop 
in actief luisteren, het stellen van open en 
gesloten vragen, aansluiten en doorvragen. 
De tweede dag werd nader ingezoomd op 
verlies en rouw en een onderbelichte 
dimensie van palliatieve zorg: namelijk de 
spirituele kant. Ook hebben we gesproken 
over wat helpend en storend is in het 
 contact met de gasten. (zie foto)
Dat we terugkijken op twee waardevolle 
dagen blijkt onder andere uit de reactie van 
onze vrijwilligers Nelleke, Ed en Anneke.

Nelleke: “De cursus heeft mij nieuwe 
inzichten opgeleverd in de manier hoe naar 
onze gasten te kijken, dingen te signaleren 
en hoe daarmee om te gaan. Het grootste 

inzicht voor mij is wel dat wat ik waarneem 
niet altijd de situatie en toestand van de 
gast hoeft te zijn. Belangrijk is dus dat ik 
moet proberen die situatie van meerdere 
kanten te bekijken. Mijn werkelijkheid 
hoeft namelijk niet de werkelijkheid van 
onze gast(en) te zijn. Verder vond ik het 
prettig andere vrijwilligers te zien en te 
spreken en hun ervaringen te horen. Het 
waren intensieve dagen, maar zeker de 
moeite waard.”

Ed: “Wat een mooie leermomenten kreeg 
ik tijdens deze tweedaagse cursus voor
gespiegeld van de bevlogen trainster én 
van mijn medecursisten. We oefenden in 
groepjes met diverse opdrachten, die 
behoorlijk de diepte ingingen. Zo stonden 
we stil bij zaken als:
•  Wat breng/geef ik als zorgvrijwilliger 

én wat neem/krijg ik daarvoor terug?
•  Hoe ga ik om met onze gasten en de 

emoties die daarbij soms vrijkomen?
•  Wanneer ik communiceer, kan ik dan ook 

‘slechts’ stil zijn en luisteren?
•  Heb ik oog voor lichaamstaal van de 

gasten en hoe koppel ik eventuele 
 signalen terug naar de juiste persoon?

•  Geef ik genoeg ruimte aan de spirituele 

behoefte van onze gasten?
•  Hoe blijf ik zelf in balans om mijn werk 

als zorgvrijwilliger goed te kunnen doen?

Het objectief blijven observeren en waar
nemen is iets wat ik echt meeneem, want 
tussen de regels door leren lezen is heel 
waardevol. Is het ‘dorst of doodsangst’? 
Het gelijknamige boekje geeft daar nog 
meer inzicht in. Een pluim in ieder geval 
voor Hester de docent; zij was deze dagen 
echt onze dirigent. Haar bevlogen manier 
van les geven, haar betrokkenheid bij alle 
cursisten en het invoelend aanwezig zijn 
zorgden ervoor dat ik me ook echt kon 
openstellen.”

Anneke: “Ik vond het heel waardevol om 
deze cursus met collegavrijwilligers te 
doen! De online voorbereiding met filmpjes 
was zeer informatief en zette me direct al 
aan het denken. De cursusleidster was zeer 
ervaren; ze zorgde voor een veilige en 
 persoonlijke sfeer waarin verschillen er 
mochten zijn. Iets wat ook van ons uit naar 
onze gasten belangrijk is. Goed om zelf 
ervaren hoeveel dat oplevert. Er was open
heid naar elkaar en er ontstonden nieuwe 
ook heel persoonlijke inzichten.”

Introductiecursus vrijwilligers:
“Wie ben ik om dit werk te doen?”

Dit voorjaar kon er eindelijk weer een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers plaatsvinden. Het was de 
 bedoeling, dat er in het voorjaar van 2020 een nieuwe ploeg geschoold zou worden, maar het coronavirus gooide 
roet in het eten. Dat heeft een heel poosje geduurd, maar eind januari konden we toch van start met twee groepen.
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Irma is reislustig en bezocht in het verleden 
al diverse landen zoals Indonesië, Zaïre en 
Malawi. Ook liet ze haar dochters met deze 
landen kennismaken, om hen te laten zien 
dat we het wel heel goed hebben in Neder
land. In 2013 ging Irma met haar partner 
Hennie op vakantie naar Gambia. Daar 
ontmoette zij een vrouw die in het zuiden 
van Gambia  in het dorp Gunjur zo groot als 
Houten  een project deed voor kinderen die 
hierdoor naar school konden. Zo kwam Irma 
in contact met vrouwen uit dat dorp. De 
vrouwen wilden zelf graag groenten ver
bouwen, maar het ontbrak hen aan water. 

In Gambia is op het platteland geen water
leiding. Het grondwater ligt op 10 tot 15 
meter diepte. Het ontbrak het dorp aan geld 
en middelen om waterputten te slaan. De 
regering zorgt alleen in het toeristische 
gedeelte voor water, omdat toerisme een 
belangrijke bron van inkomsten is. Dit was 
voor Irma aanleiding om actie te onder
nemen en de vrouwen te gaan helpen. Zij 
zocht uit hoe waterputten geslagen moes
ten worden en welke middelen daarvoor 
nodig zijn. Daarbij moet je je wel voorstellen 
dat er geen graafmachines zijn om een put 
te graven. Zo’n put moet dus met de hand 
gegraven worden tot aan het waterlevel. 
Om de zorgen dat de put niet instort, moeten 
betonnen ringen gemaakt worden die in het 
gegraven gat op elkaar worden gestapeld, 
zodat er een put ontstaat. Irma ging op zoek 
naar mallen om ringen te maken. Zij liet 
Gambianen zelf zand en cement kopen, 
want als een blanke dit doet stijgt de prijs 
van de materialen direct! 

De put wordt vaak op een centrale plek 
geslagen, zodat het ook een ontmoetings
plek voor de vrouwen kan worden. De man
nen in het dorp graven met de hand en/of 
schoppen de put. Dit gebeurt in de droge 
periode om zo op juiste diepte water aan te 
treffen. De vrouwen gebruiken het water 
voor de groentetuinen en ook om te koken 
en te drinken. Benieuwd hoe zo’n put wordt 

geslagen? Je ziet het via deze link: https://
youtu.be/2sSDFAD3E6k.

In negen jaar tijd heeft Irma in totaal 40 
waterputten kunnen realiseren. Diverse 
compounds van het dorp Gunjur hebben nu 
een waterput. Deze voorziet niet alleen in 
drinkwater, het is nu ook mogelijk om te 
wassen, te koken en om de tuinen van 
water te voorzien. De mensen in Gunjur zijn 
Irma (en haar sponsors) zeer dankbaar dat 
zij het initiatief heeft genomen. 
Natuurlijk zijn er moderne mogelijkheden 
om water uit de grond te krijgen, echter 
wanneer een zonnepaneel of accu kapot 
zou gaan, ontbreekt het aan geld om voor 
vervanging te zorgen. De traditionele 
waterputten zijn tot nu toe het meest doel
treffend. Qua onderhoud vergt dit voorna
melijk een touw en een emmer!

Irma wordt in haar werk ondersteund door 
diverse sponsoren, van wie zij bijdragen 
ontvangt om de waterputten te kunnen 

slaan. En ook zorgen zij ervoor dat er 
 goederen, in een container, naar Gambia 
gestuurd kunnen worden. Dus als we Irma 
in de maand januari voor 46 weken missen, 
dan weten we dat ze weer in Gambia is om 
opnieuw waterputten te slaan.

Interview met Irma Appelhof
Zo nodig!! Water om te overleven
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan onze vrijwilliger Irma Appelhof. Zij is actief in en voor het hospice 
en daarnaast zet ze zich ook in voor een project in Gambia. Wat dat precies inhoudt, leest u in dit artikel.
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Jan Laval, een van onze kook
vrijwilligers is naar aanleiding van 
vegaverzoeken van gasten en 
 familie in contact gekomen met 
 Isabel Boerdam, de initiatiefnemer 
van o.a. de jaarlijkse “Week Zonder 
Vlees” in de eerste week van Maart.

Isabel is de oprichter van Green Food Lab 
en schrijver van ‘de Vegabijbel’. 
2022 Is een jubileumjaar en er zijn vijf 
 “helden” ingezet om de campagne te onder
steunen. Als één van die helden is Jan Laval 
uitgenodigd om mee te doen, met nogal wat 
media aandacht als gevolg.

Na een fotoshoot in Amsterdam werden 
daarvan twee weken lang 2000 levensgrote 
posters door het hele land gepubliceerd op 
de reclameborden van bushaltes. Dat viel 
op en zo werd hij uitgenodigd voor een 
gesprek op Radio1 met Astrid Kersseboom. 
Vervolgens publiceerde RTV Utrecht een 
bericht, waarna “Het Groentje” een inter
view plaatste. 

Bij alle gelegenheden werd vermeld dat 
het kookvrijwilligerschap in het hospice 

aanleiding is geweest. Via de website 
weekzondervlees.nl is bovendien een 
livestream te zien waarin hij geïnterviewd 
wordt over zijn werkzaamheden in ons 
hospice.

Van kookvrijwilliger in 
het hospice naar een 
 landelijke campagne voor 
 vlees minderen

Marcel Ebbing 
nieuwe voorzitter 
bestuur  Hospice 
Kromme  Rijnstreek

HOUTEN, ma 28 feb 2022

De Houtense huisarts Marcel Ebbing 
is met ingang van 1 maart 2022 de 
nieuwe bestuursvoorzitter van 
 Hospice Kromme Rijnstreek. Hij volgt 
hiermee Arie Jan van Winkelhoff op, 
die na drie jaar in die functie is 
teruggetreden.

Marcel Ebbing, die tevens voorzitter van de 
Houtense huisartsen is, kent de gespeciali
seerde zorgverlening van het hospice uiter
aard al langere tijd vanuit zijn functie. Hij is 
dan ook zeer gemotiveerd om zich daar nu 
ook vanuit een andere invalshoek voor in te 
gaan zetten. Ebbing blijft daarnaast ook nog 
actief als huisarts.
Lees hier het hele artikel in het Houtens 
Nieuws.

HOUTENFM
Op 13 april 2022 was het hospice 
“in beeld” op de radio bij 
 HoutenFM in het programma 
 ‘WelzijnHouten’.

Anja van der Starre (coördinator), Marcel 
Ebbing (Voorzitter HKR bestuur) en Her
man Gademan (Zorgvrijwilliger) waren te 

Links Marcel Ebbing en rechts Arie Jan van 
 Winkelhoff bij de entree van het hospice 

gast en hebben een uur lang over ons 
 hospice kunnen vertellen.
Voor vele Houtenaren zal het een verhelde
rende uitleg geweest zijn hoe hun hospice 
functioneert en welke belangrijke plaats 
het in de gemeenschap inneemt.
Luister het hele interview terug via deze 
link.
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De cursus was opgedeeld in een theore
tisch en praktisch deel. Tijdens de theorie 
werden de waarden van GPS (Geur, Prikkel 
en Smaak) gedemonstreerd aan de hand 
van verrassende proeverijen. 
Zeer leerzame voorbeelden passeerden de 
revue. Daarna werd er door de hele groep 
gekookt in de goed geoutilleerde kook
studio. De gevolgde theorie kwam terug in 
de receptuur en is zeer toepasbaar in de 
praktijk van ons hospice. 
Het was een leerzame en gezellige bijeen
komst. De koks communiceren weliswaar 
intensief via de groepsapp, maar ontmoeten 
elkaar zelden.
Op het hospice website staat in de nieuws
rubriek een beeldverslag van deze middag.

Klik hier voor een beeldverslag.

Een kookspecial voor de koks van ons hospice

Deze vond plaats in het kader van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) trainingen in het Kookcollege in 
Amersfoort en werd gegeven door Eric Jan Wissink, ook wel bekend als Eric Jan de Smaakman.

Zaterdag 9 april is is onze vrijwilliger Irene van der Meulen geïnterviewd door Maarten Venderbosch van het 
 Algemeen Dagblad over haar werk in het hospice. Dat is een prachtig artikel  geworden.

IN DIT HOSPICE WORDT ER OOK  
GEFEEST EN GETROUWD: 

‘Je ziet gasten die 
bij ons opknappen’

Op de drempel van de dood wordt er zoveel als mogelijk genoten 
van het leven. Irene van der Meulen (39) is ritueelbegeleider en één 
van de honderd vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het gasten in 
het hospice in Houten aan niets ontbreekt. “Na een dienst in het 
hospice ben ik zelden moe of terneergeslagen.”
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 Nick & Son Fashion for Men 
 
 
 

 Houten 21 maart 2022 
 

Lieve vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek,  
 

Wat hebben jullie mij vorige week donderdag in de watten gelegd!!!  Hierover moeten door mij echt een paar woorden worden gezegd. Allereerst wil ik jullie heel hartelijk  danken, niet alleen voor alle mooie woorden, maar ook voor de vele mooie cadeaus, die daar bij hoorden.  Een paar voorbeelden zien jullie hierboven; het is echt allemaal veel te veel om te geloven.  
 

Op een zo warm en groots afscheid had ik echt niet gerekend, hopelijk begrijpen jullie dat dit afscheid heel veel voor mij heeft betekend.  Het spreekt voor zich dat ik Jokes naam ook graag nog even wil noemen,  want jullie hebben ook haar verrast en wel met prachtige bloemen.  Ik kan straks veel meer tijd aan haar gaan besteden,  dus mijn afscheid heeft wat dat betreft ook een goede reden.  
 

Niet in de laatste plaats: ik heb een mooie tijd bij jullie doorgebracht, soms wel twenty-four-seven, dus dat betekende ook wel in de nacht. Ik heb al mijn werkzaamheden uiteraard met volle inzet en liefde gedaan,  maar het was nu ook tijd, weliswaar met een traan, om te gaan. Niettemin: mij moet ook van het hart dat ik jullie best zal gaan missen,  maar ja, ik krijg nu wel wat meer tijd om te gaan vissen.  
 Aan alle gesprekken met bestuur, gasten en vrijwilligers bewaar ik fijne herinneringen  Kortom: het was voor mij een eer om deel uit te maken van jullie kringen. Mochten jullie mij in de toekomst nog voor iets willen bellen, schroom niet, ik weet zeker dat ik naar jullie toe zal snellen.   
 

Tenslotte: ik wil jullie allemaal heel veel goeds voor de toekomst toewensen:   bestuur, vrijwilligers en ook George en Gerard, jullie zijn allemaal fijne mensen.  
Met een heel vriendelijke groet  van niet alleen een ex-collega maar ook een vriend  

COR 
  
 
 
 

Cor de Rooij

BIJDRAGE VAN COR DE ROOIJ:

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek 
op de website, of scant u deze QRCode. 

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030  2567 990
info@hospicekrommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31, 
3992 SH Houten
T: 030  6377 601
M: 06  55 36 48 95
E: vangriensven@planet.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35

Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Kromme Rijnstreek en 
Stichting Vrienden van Hospice Kromme 
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospicekrommerijnstreek.nl

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: 
Anja van der Starre, Anne Fleur Sloots,  
Phia Bruggink, Dilia van Dijk, Herman 
 Gademan en Jan Laval.

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Voor het ontvangen van de digitale 
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden  
op de website: 
www.hospicekrommerijnstreek.nl
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