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2. Vanuit het hospice
3. Herdenkingsbijeenkomst
4. December in het hospice – collage
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U leest het dertigste nummer (van de
negende jaargang) van de digitale nieuws
brief Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee
houden wij u op de hoogte van het reilen
en zeilen van het hospice voor de bewo
ners van de regio Kromme Rijnstreek.

De Kerstboom
Op 6 december was het weer zover, het jaarlijkse ritueel van het plaatsen van
de kerstboom.
Geroutineerd bracht de tuinploeg de verlich
ting in de boom aan, zodat we weer van een
sfeervol plaatje kunnen genieten.
Zoals al vele voorgaande jaren wordt de
kerstboom gesponsord door Annelies en
Joop Middelkoop, de eigenaren van Tapperij
de Zwijger in het “Oude Dorp” van Houten.
Voor het eerst was Joop persoonlijk te gast
bij het hospice voor het deelnemen aan de al
evenzo traditionele maaltijd van erwtensoep
en kruidenbitter.

De kookbrigade van Joop verzorgde boven
dien de uitstekende snert! Sterke verhalen
aan tafel zijn het gevolg, zo ben je bijvoor
beeld Houtenaar of Houtenees, wat is het
verschil? Joop is Houtenaar, hij draagt het
hospice een warm hart toe en biedt elk jaar
volledig belangeloos de kerstboom aan.
‘Het is een kwestie van gunnen’, zo zegt hij.
Wat een weelde dat we dit soort onderne
mers tot de vrienden van het hospice mogen
rekenen. Joop, namens de hele crew van het
hospice: Van harte bedankt!
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C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
WARM GEVOEL…

Al bijna drie jaar draai ik mee als zorgvrijwilliger in ons
hospice. Niet echt wetend hoe ik dit zou gaan ervaren
ben ik nu dankbaar dat ik me kan en mag inzetten voor
dit bijzondere werk.
Contacten met onze gasten ervaar ik als zeer dierbaar.
Samenwerken met de andere vrijwilligers en de ver
pleegkundigen geven mijn leven een nog completere
invulling.
Alle aandacht voor onze gasten die de laatste fase van
hun leven ingaan geeft me veel voldoening. Doodgaan
hoort bij ons leven maar de manier waarop verschilt.
De filosofie binnen ons hospice hoe daarmee om te
gaan, past bij mij en geeft mij ondanks onzekerheid en
verdriet, die horen bij dit proces, een warm gevoel.
Er is geen eenduidig protocol voor de afronding van het
leven, ieder beleeft dit op zijn of haar manier.
Het er zijn voor de gasten en de familie is het belangrijk
ste. Soms met woorden maar ook met gebaren, zoals
het vastpakken van een hand of elkaar aankijken.
Emotioneel worden
of een passende en
troostende schou
der bieden, het
ontstaat of je doet
het gewoon. Het is
fijn om er te zijn voor
je medemens.
Door de opgedane
ervaring binnen ons
hospice weet je ook
steeds beter hoe daar zelf mee om te gaan.
De sfeer in ons hospice is echter niet alleen maar
verdrietig, nee, juist momenten van vreugde en gezellig
heid completeren het geheel.
De nachtdiensten zijn speciaal….
Ik denk terug aan een nachtdienst afgelopen zomer.
De stilte van de nacht, samen waken, weinig woorden,
elkaar af en toe uitnodigend en indringend aan aan
kijken…. heel bijzonder. Twee kinderen, inmiddels ook
volwassenen, liggen te slapen in het appartement en de
huiskamer…. De gordijnen opendoen bij het ontwaken
van een nieuwe dag met al zijn warme kleuren, daarvan
even genieten met de zuster van de gast… een grotere
en schrillere tegenstelling tot het snel dichterbij komen
van het einde van een dierbaar leven kon dit niet zijn…
Ik merkte dat mijn aanwezigheid op dat moment bijzon
der werd gewaardeerd.
Het heeft me een warm gevoel gegeven toen ik na
afloop van de dienst naar huis reed……
Hans Gantevoort

“Ik moest eerst een
drempel over”
Dit zijn de eerste woorden van Ildith op de vraag hoe ze
bij het hospice is terechtgekomen.
“Ik kwam bloemen en een kaart brengen voor een gast en ik mocht
binnenkomen maar ik durfde niet”. Toen haar schoonmoeder over
leed in het hospice in Wassenaar zag ze dat het werken in een
hospice toch niet zo eng was. Daarna heeft ze zich aangemeld als
vrijwilliger. Iets wat ze eigenlijk allang wilde.
Ildith praat met veel enthousiasme over haar werk in het hospice.
Toch vraagt zij zich nog steeds af of de zorg door haar aan bed wel
goed wordt vervuld, zij wil de gast geen pijn doen. Ildith komt uit
het bedrijfsleven en
heeft geen achtergrond
in de zorg maar geeft nu
haar ziel en zaligheid
aan het hospice. Haar
betrokkenheid is groot
en naast de zorg is Ildith
onder andere actief
binnen de klankbord
groep, helpt ze mee met
de organisatie rondom
de werving van nieuwe
vrijwilligers en helpt ze
bij de kerstfair. Pas is ze
bij een seminar
geweest, waar een
goede spreekster aan
wezig was. In overleg
met de organisatie
hoopt ze dat deze
spreekster volgend jaar
in ons hospice een
lezing verzorgt, onder
andere over ritueel
begeleiding en aandacht
voor afscheid.
Sinds kort is Ildith toegetreden tot het bestuur van het hospice. Ze
moet daar haar weg als secretaris nog vinden. Ze vindt het fijn en
van meerwaarde dat ze vanuit haar werk in het hospice mee kan
denken binnen het bestuur.
Ildith besteedt veel tijd aan het hospice, men weet Ildith te vinden.
”Soms lijkt het wel een baan” zegt ze lachend maar ze doet het met
plezier.
In haar vrije tijd houdt Ildith zich bezig met de zorg voor haar moe
der, haar man en haar twee kinderen. Reizen, zeilen en wandelen
zijn de andere tijdsbestedingen. Als ze meer tijd zou hebben, zou ze
die tijd besteden aan tijd voor haar vriendinnen. Die schieten er nu
weleens bij in.
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HERDENKINGSBIJEENKOMST 8 NOVEMBER

‘Herdenken doe je samen’
“We doen het samen en dat is de
kracht van ons hospice”. Niet alleen
het werken in het hospice, maar ook
de bijdragen aan het herdenkings
programma op 8 november in de
Lichtboog kerk getuigden hiervan.
Er zijn 51 gasten herdacht, die het
afgelopen jaar in het hospice overle
den zijn. Heel waardevol waren ook
de ontmoetingen met naasten van
de gasten.

Voor het eerst vond de herdenking plaats
op donderdagavond, in plaats van een
zaterdag. Wat was het indrukwekkend om
alle kaarsen te zien branden zonder licht in
de zaal. Voor elke overleden gast brandde
er een kaars, alsmede voor een van onze
eigen vrijwilligers en haar man; zij kwamen
door een verkeersongeval om het leven.
Diepe indruk maakte Renske Derksen, die
een gedicht voorlas dat ze maakte na het
overlijden van haar vader.
De Zee
Muzikale medewerking verleenden pianist
Henk de Winter, het hospicekoor onder
leiding van Dorie van Weegen en muziek
gezelschap Vuurvlinder. Voor de drie singersongwriters van Vuurvlinder was het een

eerste kennismaking met het hospice en de
herdenkingsbijeenkomst. Sfeervol en bijzon
der meerstemmig klonk het nummer De Zee
uit de monden van Angelique Smith, Emily
van Orsouw en Hannelies Brasz. “Wij zingen
liedjes over liefde, verlangen, loslaten en
mooie kleine momentjes. De Zee gaat over
verlies en afscheid, maar ook over vast
beradenheid en hoop. De symboliek van de
zee is enorm krachtig; ze roept verschillende
emoties en associaties op. De belofte van
een nieuwe reis, een nieuw begin, avontuur,
maar ook heel duidelijk het einde. Dat einde
is waar De Zee eigenlijk mee begint: een
afscheid. De zee als symbool van afscheid
en herinnering, troost, kracht en hoop.”
Naar aanleiding van de vele reacties op
Vuurvlinder, vermelden we hier de website
www.vuurvlindermuziek.nl voor informatie
over het beluisteren van De Zee via Spotify,
iTunes, Deezer etc. Ook de cd “Morgen durf
ik alles” kan hier besteld worden.
Afscheid
Een van de vaste onderdelen tijdens de
herdenkingsbijeenkomst is de medewerking
van het hospicekoor onder leiding van Dorie
van Weegen. “Het was mooi om weer mee
te werken aan deze bijeenkomst”, vertelt

Dorie, die voor de tiende en tevens laatste
keer dirigent van het koor was. “Het idee
van een koor van medewerkers en vrijwil
ligers sprak mij destijds erg aan. Zo’n her
denking is al een mooi idee voor de nabe
staanden en muziek is daarbij volgens mij
onmisbaar. Ik heb gemerkt dat medewer
kers en vrijwilligers ook een band opbou
wen met de gasten en hun familieleden. Het
is goed om te zien hoe betrokken men is.
Dat de familie dan herkenbare personen in
het koor ziet, geeft een extra lading van
betrokkenheid; herdenken doe je samen.”
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Kerst Snuffel Fair

Mooie avond met de Christmas Vocals

Voor de
Christmas
Vocals maakt
Jan Laval
kilo’s hutspot
en boerenkool
stamppot.

Kerstdiner
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Andre Hamoen & Friends

Kerst
OUD EN NIEUW 2018-2019

Christmas Vocals

Oudejaarsavond 24.00 uur

Kerstdame Josée
Snert voor de
vrijwilligers van
de Kerstfair
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VANUIT DE BESTUREN

Arie Jan van Winkelhoff
Ik ben sinds kort de nieuwe voorzitter van de Stichting Hospice Kromme
Rijnstreek. Na een gesprek met de leden van de Raad van Toezicht en een
gesprek met de bestuursleden van de stichting was het me snel duidelijk:
ik neem de uitnodiging heel graag aan.
Ik woon sinds 1983 in Houten, ik ben
getrouwd met Dietske en heb vier gewel
dige dochters. Ik ben werkzaam als hoog
leraar op het UMC in Groningen waar ik vnl.
wetenschappelijk onderzoek v erricht. Ik
ben ook ondernemer en de combinatie van
onderzoek en ondernemen is voor mij ide
aal. Het werk aan de universiteit is nog
maar beperkt zodat ik gelegenheid heb voor
andere zaken. Via de Rotary kwam ik in
contact met mensen van het hospice. Het is
prachtig dat Houten zo’n mooi hospice heeft
en ik vind het nog mooier dat daar zo’n 125
vrijwilligers hun bijdrage aan leveren.
Met elkaar een verschil maken, vriendelijk
heid, liefde en warme aandacht geven aan
mensen die het zo hard nodig hebben. En

KERSTFAIR WORKSHOPS
Voor verkoop op de Kerstfair en Snuffel
markt op 8 december 2018 heeft een groep
enthousiaste vrijwilligers tijdens knutselworkshops een grote hoeveelheid engeltjes
gemaakt. Ook zijn glazen potten versierd en
kabouterdecoraties vervaardigd.

gastvrijheid verlenen aan hun familie en
vrienden. Ik hoop veel mensen te ontmoe
ten op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari
2019 in de Engel en kennis te maken met
iedereen die verbonden is aan het hospice.
Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen
en alvast een goed begin van 2019.

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
030 - 636 94 99
k.groenewold@hospice-krommerijn.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.hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Katja Versluis, Dilia van Dijk,
Arie Jan van Winkelhoff, Herman Gademan,
Hans Gantevoort, Ildith Hollander, Jan Laval
en Lien Nikken.
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

WIJ WENSEN ALLE
LEZERS VAN DEZE
NIEUWSBRIEF EEN
HEEL GELUKKIG EN
GEZOND 2019!
Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op de
website www.hospice-krommerijn.nl

