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Om de vrijwilligers te belonen voor hun trouwe 
en liefdevolle inzet organiseert het hospice ieder 
jaar een gezamenlijk uitstapje. De aard van het 
uitje wordt bepaald door de mogelijkheden. Gulle 
gaven van dankbare gasten en hun familieleden 
speciaal bedoeld voor de medewerkers worden 
‘opgespaard’. Maar aanbiedingen in natura zoals 
die van Museum Voorlinden en grill restaurant 
Me Gusta! maakten het najaarsuitje 2016 wel heel 
bijzonder. 

Museum Voorlinden
Zo’n 70 vrijwilligers/medewerkers van Hospice 
Wassenaar bezochten op uitnodiging van eigenaar 
Joop van Caldenborgh het schitterende nieuwe 
museum Voorlinden aan de Buurtweg in Wassenaar. 
De gastheer liet de genodigden weten niet erg scheutig 
te zijn met dit soort invitaties: ‘Ik doe dit speciaal 
voor u omdat ik vind dat u allen heel bijzonder en 
belangrijk werk doet.’ Om er op luchtige toon aan toe 
te voegen ‘Belangrijker dan wat ik hier heb gedaan 
met het museum.’

Een prachtig compliment van een succesvol man die 
ooit zijn collectie begon met een schilderijtje van 25 
gulden en zich nu tot een van de 200 belangrijkste 
privéverzamelaars ter wereld mag rekenen. De 
bezoekers werden in groepjes rondgeleid en er 
werd volop genoten. Niet alleen van de bijzondere 
kunstwerken, maar ook van het prachtige gebouw 
en de boeiende toelichting door de begeleiders. 
Aan het eind van de rondleiding trok één tekst de 
aandacht: Listen to your eyes, die levensgroot in 
witte neonletters aan de wand hangt. Deze tekst is 
ook typerend voor hospicemedewerkers, in hun werk 
moeten zij vaak ‘luisteren’ naar hun zintuigen. Met 
een drankje dat werd aangeboden door de gastheer en 
een dankwoord van coördinator Elsbeth Zonnevylle 
en bestuursvoorzitter Else van Dijk-Staats werd dit 
gedenkwaardige bezoek beëindigd. 
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De hospicevrijwilligers genoten van hun bezoek aan Voorlinden

Me Gusta!
Het uitstapje werd voortgezet in het centrum van het dorp. Carl 
Groeneveld, eigenaar  van Me Gusta! en Grilled by Me Gusta!, 
geassisteerd door zijn medewerkers, de Kookbende, Otto & Mezzo 
Kookstudio en leden van de Rotary Wassenaar wachtten het gezelschap 
op. Het mediterrane restaurant was bijna onherkenbaar omgetoverd. 
Hoge metalen werktafels met daarop kratten met ingrediënten stonden 
klaar voor de gasten om aan de slag te gaan. Ieder diende zijn eigen 
aandeel te leveren aan het tapasbuffet dat later op de avond werd 
geserveerd. In groepjes, onder toeziend oog van een eigen ‘coach’, 
gingen de aanwezigen aan de slag om de recepturen van Carl uit te 
voeren. Er werd naar hartenlust gehakt en gesneden, gesmeerd en ook 
vooral heel veel gelachen en gepraat. Dat alles met een overheerlijk 
glaasje op tafel ter verdere verhoging van de feestvreugde. De door 
Carl Groeneveld gerekruteerde vrijwilligers liepen zich in het zweet 
om alle door de gasten gemaakte hapjes op te halen en in koelingen 
of in ovens te zetten. Na alle voorbereidingen maakten de snijtafels 
plaats voor hoge houten eettafels en een hele lange buffettafel waarop 
alle heerlijkheden een plekje vonden. Na de noeste arbeid was het 
goed proeven van het uitstekende tapasbuffet dat werd besloten met� 
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een super dessert van overbuurman meester-ijsbereider Luciano. 
Naast de enorme inzet en gulle gastvrijheid van Carl Groeneveld en 
zijn (tijdelijke) brigade kwam deze avond ook tot stand dankzij de 
genereuze bijdragen van meerdere sponsoren (Visgroothandel Sea 
Food Centre, Jumbo Mark Blaauw, Wijnhandel De Druiventros en 
Keurslager Groeneveld). De vrijwilligers van het hospice, die hun 
gasten dagelijks op de meest liefdevolle wijze verzorgen, genoten 
met volle teugen van het warme bad dat hen nu zelf ten deel viel. 
Beide ontvangsten illustreren oprechte waardering en lieten duidelijk 
blijken hoe zeer de Wassenaarse bevolking (maar ook daarbuiten) 
én de ondernemers, het hospice een warm hart toedragen en willen 
steunen. Hospice Wassenaar dankt alle weldoeners van ganser harte 
voor hun bijdrage aan dit onvergetelijke uitstapje. 

Wil de Looze

Uiteraard heeft de dagelijkse zorg en aandacht voor onze gasten 
de allerhoogste prioriteit. Alles in de organisatie is erop gericht 
onze gasten een zo aangenaam - en op hun persoonlijke wensen 
afgestemd - verblijf te bieden. Daarnaast zijn we ons er terdege 
van bewust dat er ook een taak voor ons is weggelegd buíten de 
muren van ons prachtige huis. In onze nieuwsbrieven treft u daar 
met regelmaat mooie voorbeelden van aan. Om een goede indruk 
te geven wat onze mensen zoal doen, geven we u een overzicht van 
de buitenshuis-activiteiten van het afgelopen halfjaar.

Zomeravondmarkt
In augustus werd acte de présence gegeven op de jaarlijkse 
zomeravondmarkt in het centrum van Wassenaar. Het was de aftrap 
van onze wervingsactie Wij zoeken vrienden… Zie ook elders in deze 
nieuwsbrief.

Vrijwilligersmarkt 
In september stonden we traditiegetrouw op de vrijwilligersmarkt 
in Voorschoten. Naast een aantal zeer welkome nieuwe vrijwilligers 
werden we verrast met de tweede prijs. De organisatie had lovende 
woorden voor de enthousiaste en actieve benadering van de passanten.

Themabijeenkomsten
In september en november vonden themabijeenkomsten plaats met 
als titel Ongeneeslijk ziek en dan. De bijeenkomsten waren vrij 
toegankelijk en werden prima bezocht. Elders in deze nieuwsbrief 
vindt u een verslag.

Infomarkt Alrijne Ziekenhuis
In het kader van de Internationale dag van de palliatieve zorg was 
Hospice Wassenaar in oktober aanwezig op een infomarkt in het 
Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Afscheidsbeurs
Ook in oktober stond het hospice op de eerste Afscheidsbeurs in 
Voorschoten. Diverse plaatselijke en regionale ondernemers en 
organisaties presenteerden zich op de beurs. Doel van deze beurs - 
die als thema Innovatief of doodgewoon? had – was om bezoekers 
een goed beeld te geven van zowel bestaande als innovatieve 
mogelijkheden rondom een afscheid.

Lezing NPB
Coördinator Elsbeth Zonnevylle gaf in november tijdens  een 
bezinningssamenkomst in de NPB kerk in Wassenaar een 
indrukwekkende lezing met als thema Zorg met de handen op de rug.

Kerstmarkt
De laatste zondag voor kerst is Hospice Wassenaar aanwezig op 
de kerstmarkt in het centrum van Wassenaar. Hier zal een vervolg 
gegeven worden aan de actie Wij zoeken vrienden.

Ruud Bellekom

Onze buitenwereld

De sfeer zat er goed in bij Me Gusta

Hospice Wassenaar vaste gast op Voorschotense vrijwilligersmarkt 



Succesvolle informatiebijeenkomsten krijgen vervolg

Uit de coördinatorenkamer
De bladeren van de bomen…
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In  het jubileumjaar 2015 waarin Hospice 
Wassenaar zijn 10-jarig bestaan vierde, 
ontstond het idee om een kenniscentrum op 
te richten. Een gezamenlijk initiatief van 
het hospice en de zorgorganisatie Florence 
resulteerde in een werkgroep met als doel: de 
opgedane kennis en expertise op het gebied 
van de palliatieve zorg meer naar buiten 
uitdragen.  Dit plan werd in 2016 verder 
uitgewerkt en zo zijn er in het afgelopen 
jaar voor de inwoners van Wassenaar en 
Voorschoten vier informatiebijeenkomsten 
georganiseerd rondom het thema 
‘Ongeneeslijk ziek en dan…?’  De 
organisatie van deze bijeenkomsten werd 
mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. 
De bijeenkomsten vonden plaats in het 
Cultureel Centrum De Warenar. 
In januari waren de gastsprekers Christel 
Brouwer, palliatief verpleegkundige bij 
Florence, en Jacques Hoornweg, huisarts en 
palliatief consulent. Zij gaven voorbeelden 
van vragen die op de voorgrond komen, 

wanneer je hoort dat je niet meer beter wordt. 
Goede communicatie met de huisarts blijkt 
essentieel om dit traject zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Keuzevrijheid van de patiënt 
komt het best tot haar recht op basis van 
goede informatie.
In april sprak Jacques Hoornweg over 
symptomen en behandeling. In een heldere 
presentatie nam hij de misvattingen weg die 
er bestaan over het  gebruik van morfine. 
Daarnaast gaf hij uitleg over acute verwardheid 
(delier), een veelvoorkomend symptoom, dat 
tijdig herkend en behandeld dient te worden.
In september stond het onderwerp 
‘Beslissingen rondom het levenseinde’ 
centraal.  Jacques Hoornweg gaf uitleg over 
palliatieve sedatie en euthanasie. Ook hier 
werd de noodzaak benadrukt om tijdig met 
de huisarts over dit onderwerp in gesprek 
te gaan. In november sprak Eveline Tromp, 
psycho-oncologisch therapeut en auteur, over  
het onderwerp ‘Afronding van het leven: de 
mogelijkheden voor een waardevolle laatste 
tijd’. 

Eveline Tromp spreekt over afronding van 
het leven

De groeiende bezoekersaantallen heeft 
de werkgroep doen besluiten dat er in 
2017 een vervolg zal komen op deze 
informatiebijeenkomsten. Deze zullen 
plaatsvinden in Voorschoten. In de lokale 
kranten van Wassenaar en Voorschoten en 
uiteraard op onze eigen website zullen de 
lokatie en data van deze bijeenkomsten tijdig 
worden gepubliceerd. 

Ingrid Schonk,
coördinator Hospice Wassenaar

De bladeren zijn bijna van de bomen, onze 
jonge plataan mag gaan genieten van de 
winterslaap, de tuinspullen zijn opgeborgen, 
we keren weer naar binnen in ons hospice.
Binnen… branden er kaarsjes - voor de 
gezelligheid-, wordt er bij het invallen van 
de schemer een glaasje wijn ingeschonken 
voor een gast, gaat onze kookvrijwilliger 
vragen waar onze gasten zin in hebben, 
klinkt er muziek uit een kamer en lijkt het 
soms wel of de voordeur geen rust krijgt: 
een komen en gaan van bezoek, de apotheek, 
of een gast die nog even is gaan wandelen. 
Onze keuken, bruisend hart vol gastvrijheid, 
wie wil schuift aan onze eettafel aan. 
Maar zomaar ineens kan Ziggo ons in 
de steek laten en vallen de telefoon- en 
internetverbinding uit, werkt de televisie 
niet meer… Valt er plotseling door 
verdrietige omstandigheden een gaatje in het 
vrijwilligersrooster, is er geen vervanging 

voor de huishoudelijke hulp, of is er een 
technisch mankement dat niet door ons 
kan worden opgelost. Ook dat is Hospice 
Wassenaar. Maar het lost zich altijd weer 
op, mede dankzij de onmisbare hulp en inzet 
van onze vrijwilligers, onvoorwaardelijk en 
onbaatzuchtig! Zonder hen kunnen wij niet.
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom 
om zich bij de coördinatoren aan te melden. 
Ons leger van engelen kan niet groot genoeg 
zijn, ieder met haar, of zijn unieke talenten!

Dat zovelen ons een warm hart toedragen, 
bleek wel weer op dinsdag 25 oktober tijdens 
ons jaarlijks vrijwilligersfeest. Dankzij 
sponsors uit het dorp en vrijwillige inzet, 
werden onze vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Hoogtepunten, waar nog heel lang 
over wordt nagepraat!
Het leven wordt ook gevierd in het hospice, 
met een lach en een traan. Juist in deze dagen, 
als de gordijnen vroeg gesloten worden, 
genieten wij van speculaas en banketletters 
en straks weer van de sfeervolle dagen rond 
kerstmis. De bladeren zijn van de bomen, 
onze gasten volgen hun eigen weg en wij 
volgen alle seizoenen van het leven.
En Ziggo… na de lange wachtstand – en een 
soms minder liefdevolle reactie van onze 
kant - zijn we meestal weer ‘on speaking 
terms’.

Elsbeth Zonnevylle, coördinator
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Eenmaal per jaar nodigt Hospice 
Wassenaar nabestaanden van gasten, 
die in het hospice hun laatste levensfase 
hebben doorgebracht, uit voor een 
bijeenkomst ter herdenking. Dit keer 
kreeg het samenzijn een thema mee naar 
een gedicht van Hanna Lam (1928-1988): 
De mensen van voorbij.

Na de ontvangst en een woord van welkom 
volgt de ceremonie die wordt omlijst door 
zang, piano- en harpspel. De plechtigheid 
zelf bestaat uit het noemen van de namen 
van de gasten van wie wij in het voorgaande 
jaar afscheid moesten nemen. Voor een 

ieder plaatst een familielid of dierbare een 
zonnebloem in een grote vaas. Te midden 
van de genodigden, ontstaat zo langzaam 
een stralend boeket. Caroline van Weerlee 
sprak een herinnering uit aan de tijd dat 
haar partner André in het hospice verbleef 
en verpleegkundige Petra Beijk schetste 
een realistisch beeld van de gebeurtenissen 
en emoties rond een naderend levenseinde. 
Haar bijdrage treft u hiernaast aan. 

Afsluitend is er voor de aanwezigen nog 
gelegenheid om gezamenlijk een drankje te 
drinken en herinneringen op te halen, maar 
ook nog even na te praten met ‘bekenden’, 

zoals verpleegkundigen, vrijwilligers,  
coördinatoren en soms ook mede-
nabestaanden.

Wil de Looze

Herdenking tijdens sfeervolle herinneringsbijeenkomst

Petra Beijk met pensioen

Deze bijeenkomst kwam mede tot stand door de belangeloze medewerking van: Lucia Senf (zang), Catharina de Bruijn (piano), Peter 
Duivenvoorden van Bloemenhuis Duivenvoorden (zonnebloemen), Pascale van Reijn, van Rediscover Communicatie & Creatie (programmaboekje)

Voor iedere gast een zonnebloem

Onze verpleegkundige Petra Beijk heeft 
afscheid genomen van het hospice vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. “Onze” verpleegkundige, want al 
was zij in dienst van Florence, in al die jaren 
is zij ook van ons geworden. Petra was vanaf 
het begin bij het hospice betrokken en als 
palliatief verpleegkundige wist zij, op zeer 
deskundige wijze, liefdevolle zorg te geven 
aan de gasten en hun naasten. Die zorg die 
voor onze gasten zo essentieel is in de meest 
cruciale fase van hun leven. Daarnaast was 
Petra ook een fijne gesprekspartner voor de 
coördinatoren als het ging om de aanschaf 
van de verpleegkundige inventaris en 
hulpmiddelen. Ook de betrokkenheid bij de 
opleiding van de vrijwilligers was groot, zo 
gaf zij  regelmatig de cursus ‘masseren met 
aandacht’ en de basisvaardighedentraining. 
Voor haar collega verpleegkundigen 
organiseerde zij de cursus ‘healing touch’ 
welke als doel heeft om de complementaire 
zorg te optimaliseren. 
Op donderdag 24 november werd zij 
toegesproken door Elsbeth Zonnevylle en 
ontving zij namens de Stichting Hospice 
Wassenaar een afscheidscadeau.

Petra Beijk (l) gaat met welverdiend pensioen

We zijn Petra intens dankbaar voor al die jaren waarin zij als verpleegkundige een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de kwalitatief goede zorg in al zijn dimensies in het hospice.

Ingrid Schonk, coördinator
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Werken in het hospice is afwisselend, boeiend, inspirerend, dankbaar, verrijkend en zeer 
leerzaam, liefdevol, zuiver, stil en sereen. Zomaar een aantal steekwoorden die kenmerkend 
zijn voor het werk van een verpleegkundige. 

Wanneer een gast intrek neemt in het hospice is er al een hele lange weg afgelegd. Een weg 
van pijn en verdriet, van niet kunnen accepteren tot mogelijke acceptatie, een weg van niet 
kunnen loslaten tot alles loslaten. In het verleden lag het accent in de gezondheidzorg vooral 
op het lichamelijke welbevinden, maar gelukkig is men tot inzicht gekomen dat de zorg voor 
de mens meer is dan alleen het lichamelijke. Het loslaten van het leven is zwaar en heftig, is 
verdrietig en doet pijn voor een ieder. Als het tot een zieke gast doordringt dat hij of zij niet 
meer kan genezen en de dood dus onafwendbaar is, wordt plots alles anders. De mens wordt 
dan ten diepste geraakt in alle lagen van het leven. Daarom moet onze aandacht en zorg niet 
alleen naar het lichaam gaan, maar naar de totale mens - in al zijn dimensies. 

Persoonlijke zorg
De zorg is pas in balans als er aandacht is voor lichaam, ziel en geest. Dat is het doel en de 
opdracht waar wij als medewerkers van het hospice voor staan. Er moet ruimte, aandacht en 
respect zijn voor het wel en wee van onze gast. We streven ernaar een maximum aan comfort 
te bieden en beginnen aan een intensieve zorg gericht op alle noden van de gast en zijn of 
haar omgeving. Het is belangrijk elke klacht serieus te nemen en met creativiteit te zoeken 
naar een manier waarop deze klacht verlicht kan worden. Het is een gegeven dat niet meer 
de lengte van het leven telt, maar de kwaliteit ervan. De therapie richt zich niet langer op de 
ziekte, maar op de klacht en krijgt hierdoor een palliatief karakter.

Individuele beleving
De wijsheid van ieder mens, de levenservaring en de manier van omgaan met het 
onvermijdelijke feit dat een gast bij ons komt om het laatste deel van zijn levenspad te 
bewandelen, maakt het werken in het hospice waardevol. Een bijzonder pad waar wij 
getuigen van zijn en een stukje van mogen meelopen. Ieder loopt dat pad op zijn eigen 
unieke wijze, de een stil en bewust alleen, de ander open, accepterend en berustend. Het is 
soms niet meer mogelijk voor een gast om een gesprek te voeren. Toch kan er intens contact 
zijn, in stilte met een simpel gebaar - er gewoon ‘zijn’ voor de ander. Hier kan vaak meer 
gezegd worden dan met woorden. Er zijn gasten die nog volop kunnen genieten van alle 
kleine dingen die de dag brengt, zoals een lekkere verzorgde maaltijd, gezamenlijk eten in 
de woonkeuken of gewoon een stukje wandelen. Heerlijk de wind in het gezicht voelen of 
genieten van zonnestralen in onze fijne tuin. Anderen kunnen intens dankbaar en blij zijn dat 
zij mogen slapen en dat niets meer hoeft. Vaak konden zij er eerder niet aan toegeven, maar 
dan - op de scheidslijn van leven en dood - mogen zij van zichzelf rusten.
Voor de gast die blijft ontkennen, die (nog) geen afscheid wil nemen, die nog niet kan inzien 
dat er geen weg meer terug is naar genezing en die zich vasthoudt aan elke strohalm, is 
het een moeilijk en zwaar pad. Soms sta ik verbaasd over hoeveel kracht iemand nog kan 
opbrengen door ergens naartoe te leven. Maar er komt een moment van inzicht, van het 
onmogelijke - mede door fysieke uitputting, teer, kwetsbaar en broos. En dan is het goed. 
Dan is het leven geleefd.

Ieder gaat een eigen weg

Tijdens meerdere van onze jaarlijkse herinneringsbijeenkomsten verwoordde Petra 
op indrukwekkende wijze de betekenis en de essentie van de verpleegkundige 
zorg in het hospice. Onderstaand de door Petra uitgesproken tekst tijdens de 
herinneringsbijeenkomst afgelopen september.

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
eenmaal in het jaar.

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
In de hemel mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.

Naar: Hanna Lam (1928-1988) 
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‘Wij zoeken vrienden’

Woord van de voorzitter
‘Uw hospice is het mooiste wat ons in tijden van ziekte en verdriet is overkomen!’

Bovenstaande hartenkreet zult u de komende tijd op meerdere 
plekken tegenkomen. Vanaf de opening weet ons hospice 
zich gesteund door een trouwe groep donateurs, mede door 
hun bijdragen wordt het jaarlijkse exploitatietekort gedicht. 
Afgelopen voorjaar werd besloten onze donateurs in het vervolg 
‘vrienden’ te noemen en tegelijkertijd een actie te starten om 
nieuwe vrienden te werven.

De eerste aanzet daartoe werd in augustus gegeven op de 
zomeravondmarkt in het centrum van Wassenaar. Bezoekers werd 
gevraagd vriend van het hospice te worden middels een machtiging 
waarmee elke maand vijf euro door het hospice geïncasseerd mag 
worden. Verrassend veel passanten gaven gehoor aan deze oproep en 
steunen sindsdien ons hospice. 

Een van hen is Tiny van der Feltz. De kiem voor haar vriendschap met 
Hospice Wassenaar werd gelegd in 2010. Haar moeder heeft destijds 
haar laatste weken doorgebracht in ons hospice. ‘Het was voor mij 
eigenlijk de eerste echte kennismaking met het hospice. Ik had er 
uiteraard wel van gehoord maar was er nog nooit geweest. Toen mijn 
moeder hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, was haar eerste reactie 
dat ze thuis wilde sterven. Ik beloofde haar er alles aan te doen om dit 
mogelijk te maken. Niet veel later, ze ging snel achteruit, kwam ze zelf 
tot de conclusie dat thuis blijven eigenlijk geen optie was. Ik opperde 
toen de mogelijkheid van Hospice Wassenaar en mijn moeder zei 
meteen ‘Dat wil ik’. Voor mijn zus en mij betekende het dat we weer 
gewoon dochter konden zijn en geen verzorgenden. Die loodzware 
last van het zorgen kun je in vol vertrouwen overlaten aan mensen 
die dat aankunnen. Vanaf het eerste moment dat we binnenkwamen, 
voelde het als een warme deken. Mijn moeder nam in het hospice 
ook gelijk de regie over haar eigen leven weer over en gaf duidelijk 
aan wat ze nog wel en niet wilde. Dat uitte zich heel sterk nadat mijn 
oudste zoon uit Australië  was overgekomen en oma had bezocht. Na 
zijn vertrek zei ze ‘nu is het klaar, we gaan het hebben over hoe we 
het gaan doen’. Ik ben nog elke dag dankbaar dat het laatste stukje 
van haar leven gegaan is zoals het gegaan is. Het heeft mij geholpen 
te accepteren dat ze er niet meer is.’

Tiny noemt zichzelf ook ambassadeur van het hospice. ‘Na het 
overlijden van moeder hebben nog twee hele goede vrienden door 
mijn verhaal gekozen voor het hospice. Uniek aan een hospice, waar 
mensen immers altijd in hun laatste levensfase binnenkomen, is de 
expliciete kennis en deskundigheid hoe om te gaan met alle materie 
die bij het einde van het leven hoort. Het is een geruststellend gevoel 
en enorme steun dat alles bespreekbaar is en dat er mensen zijn die 
weten waar jij het over hebt. Een uniek stuk ‘einde leven specialisme’. 
Het is de meest passende oplossing voor mensen waarvoor thuis 
sterven geen optie meer is.’
Van ervaringsdeskundige, via ambassadeur naar vriend. Een mooie 
ontwikkeling. Aan het eind van het gesprek kijkt Tiny mij nog even 
aan: ‘Het klinkt nu misschien gek, maar weet je dat ik het eigenlijk 
wel een geruststellende gedachte vind dat het hospice er is, mocht ik 
zelf ooit in die fase komen…’ Hospice Wassenaar en Tiny van der 
Feltz… ‘vrienden voor het leven’ zullen we maar zeggen.

Ruud Bellekom

Tiny: ‘Hospice is meest passende oplossing als thuis sterven niet kan’

Ook vriend worden? Kijk op pagina 8 of op 
onze website www.hospicewassenaar.nl 
en klik op de button ‘Steun ons hospice’

Enige maanden nadat een dierbare gast is overleden, vragen wij altijd 
aan hun nabestaanden wat hun ervaringen met het hospice zijn. Zo 
willen wij nagaan wat er beter kan. Onlangs kregen wij bovenstaande 
reactie van een nabestaande. Dít is wat onze coördinatoren, 
verpleegkundigen, onze geestelijk verzorger en bovenal onze tachtig 
vrijwilligers mogelijk maken. We weten na zo’n prachtige uitspraak 
weer even met zijn allen waarvoor wij het doen. Maar laten we vooral 
ook onze gulle gevers noemen. Als zij er niet zijn, kunnen wij ons 
werk niet doen. Want subsidies van overheden zijn zeer welkom, 
maar onvoldoende om de tent draaiende te houden. Zeker als je dat 
wilt doen voor iedereen, ongeacht financiële draagkracht. En zeker 
ook als je dat wilt doen op de allerbeste manier. En ‘allerbest’ dat 

is wat onze gasten en hun naasten verdienen in die belangrijke 
laatste dagen van het leven. Die gulle gevers zijn er in alle soorten: 
het zijn de mensen die schenken aan de Stichting Vrienden van 
Hospice Wassenaar, met Gabrie Lansbergen als actieve en bevlogen 
voorzitter. Maar het zijn ook incidentele giften van tevreden gasten 
of hun nabestaanden. Bijzonder is ook dat sommige bedrijven of 
particulieren een feestje te vieren hebben en - in plaats van cadeautjes 
- vragen om een bijdrage voor ons Hospice. Ook deze nieuwsbrief 
getuigt weer van zulke gulle gevers. En dan zijn er nog de bedrijven 
die om niet hun diensten aanbieden, zodat wij de exploitatiekosten 
lager kunnen houden. Ten slotte zijn er mensen en bedrijven die 
incidenteel onze activiteiten sponseren. Zo organiseren wij eenmaal 



per jaar een uitje voor onze vrijwilligers, deze nieuwsbrief opent met een verslag daarvan. Dat 
hebben zij zeer verdiend, menen wij. Zo‘n uitje moet top zijn, maar mag uiteraard niet veel 
kosten. Deze keer organiseerden wij in oktober een bezoek aan Voorlinden en aan Restaurant 
Grilled by Me Gusta! 

Het was inderdaad top en het kostte ons dankzij gulle gevers en - andere - vrijwilligers vrijwel 
niets. Zo werkten vrijwilligers zich die avond - lachend en plezier makend - in het zweet om 
het ónze vrijwilligers naar de zin te maken. Dat gaf een verbonden gevoel. Dierbaar dat wij 
ons door zo velen gesteund weten. Geweldig om van zo’n instelling voorzitter te zijn. 
Namens het voltallig bestuur, Else van Dijk-Staats, voorzitter

‘Bij elke gast probeer ik blanco naar 
binnen te gaan. Zonder herinnering aan 
een vorig gesprek. Daarom ga ik nog 
wel eens tussen twee gesprekken even 
hier zitten, in deze bijzondere kamer, om 
mijn hoofd leeg te maken.’ Aan het woord 
is Mary An Bezemer (60), sinds enkele 
maanden geestelijk verzorger in ons 
hospice. We zitten in de stiltekamer op de 
bovenste verdieping – een heerlijke kamer 
voor een goed gesprek, in alle rust. 

Mary An is getrouwd en heeft twee 
volwassen kinderen. Zij was tot voor kort 
krijgsmacht-predikant bij de Landmacht 
en de Marechaussee. Daar kwam ze in 
contact met mensen van allerlei geloven 
en ook met veel niet-gelovigen. Als 
krijgsmacht-predikant had zij ook de zorg 
voor veteranen. Ook nu onderhoudt zij als 

vrijwilligster contacten met hen en bezoekt 
hen soms in ziekenhuizen. Bij één van die 
bezoeken hoorde ze van een veteraan dat 
een dokter tegen hem gezegd had: ‘U heeft 
een ongeneeslijke ziekte, ik kan helaas niets 
meer voor u doen.’ ‘Dat hoor je nu gelukkig 
niet meer zo vaak’, zegt Mary An, ‘want als 
iemand dodelijk ziek is, betekent dat toch 
niet dat je niets meer voor hem of haar kunt 
doen! Dan begint een andere zorg: palliatieve 
zorg en pijnbestrijding. Er is dan juist nog 
heel veel te doen!’

Niet doen, maar zíjn 

Mary An werkte in het leger veel samen 
met onder andere de medische dienst. 
‘Het was teamwork. Net zoals hier, want 
in het hospice vormen verpleegkundigen, 
vrijwilligers, huisartsen, coördinatoren en 
geestelijk verzorger ook één team.’ Wat doet 
een geestelijk verzorger eigenlijk? Mary An: 
‘Ik zeg altijd tegen de gasten: ik kom kennis 
met u maken. En dan blijf ik stil, ik heb de 
tijd. Vaak vertellen mensen me dan wel waar 
zij mee bezig zijn. Dat kan hun gezondheid 
zijn of de angst voor de dood, maar vaker 
zijn het andere zaken: een onafgewerkt 
verleden, de relatie met de kinderen, dingen 
die nog niet geregeld zijn, een partner die niet 
meer begrijpt hoe de gast het leven ervaart. 
Doordat mensen daarover vertellen, komt 
er in hun hoofd een ordening. Dat is geen 
therapie. Er worden meestal ook niet zozeer 
problemen aangekaart, er komen verhalen 
los. Wat dat betreft is mijn werk heel anders 
dan dat van bijvoorbeeld de vrijwilligers. Die 

komen vaak bij een gast binnen met de vraag 
‘Kan ik iets voor u doen?’  Als geestelijk 
verzorger wil ik er vooral ‘zijn’. Het kan ook 
rust geven als je juist niets wilt doen. Dat 
men zich in het begin van het contact vaak 
niets kan voorstellen bij het woord geestelijk 
verzorger lost in de praktijk gewoon op.’ 

De eigen regie

Mary An is nu een paar maanden werkzaam 
binnen het hospice. Wat zijn haar indrukken 
en ervaringen tot nu toe? ‘Ik merk dat het 
voor gasten altijd een grote stap is om naar 
het hospice te komen en dat er vaak een 
moeilijke tijd aan vooraf is gegaan. Veel 
gasten komen vanuit het ziekenhuis. In het 
ziekenhuis waren ze patiënt. Hier voelen zij 
zich weer mens. Ze worden weer bij hun 
eigen naam aangesproken. Zij krijgen weer 
de regie en bepalen zelf hoe hun dag eruit 
ziet. Ze voelen zich hier bovendien veilig, 
omdat er dag en nacht iemand voor hen klaar 
staat.’ 
Voor mensen met een geloofsovertuiging 
kunnen bepaalde rituelen en gebeden tot 
grote steun zijn. Soms doet ook de familie 
een beroep daarop, vertelt Mary An. ‘Dan 
leggen we samen, in gebed, aan God voor 
wat ons op het hart ligt.’ 
Als het even kan, zit ze graag met een gast in 
de tuin. ‘Die tuin is belangrijk, die staat voor 
het leven – met zijn wisselende seizoenen. 
De kracht van het leven lijkt soms extra 
voelbaar als het einde in zicht komt.’

Hans Janssen

Gesprek met de nieuwe geestelijk verzorger

‘In het hospice wordt de gast weer een mens’

‘Ik zeg altijd: ik kom kennis met u maken.
Dan blijf ik stil. Ik heb de tijd.’
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Wordt u ook vriend van Hospice Wassenaar?

Vrijwilligers gezocht
Om de dagelijkse gang van zaken in ons hospice te waarborgen 
is een groep van 70 tot 80 vrijwilligers actief. De vrijwilligers 
hebben uiteraard affiniteit met het bijstaan van ernstig zieke 
mensen. Zij worden intern getraind. Ook mogen zij rekenen op 
goede mentale ondersteuning. Het werk van vrijwilligers is zeer 
divers. Kort gezegd, draait het vooral om de zorg en aandacht 
voor de gasten. Wat vrijwilligers zelf moeten inbrengen, is vooral 
een luisterend oor, geduld en warmte. De vrijwilliger vervult 
minimaal één dienst per week van 4 uur, waarvan maandelijks één 
dienst in het weekend. Het dienstrooster wordt door de vrijwilliger 
zelf ingevuld op tijden die haar of hem het beste schikt en door de 
coördinator vastgelegd in definitieve weekroosters. Naast de zorg 
is ook hulp noodzakelijk voor werk achter de schermen, zoals 
onderhoudswerkzaamheden, de administratie en het onderhoud 
van de tuin.

Vrijwilliger worden?
In principe staan twee vrijwilligers per dienst ingeroosterd 
(diensten van 4 uur van 07.30 tot 23.00 uur, 7 dagen per week). 
Hospice Wassenaar is altijd blij met nieuwe belangstellenden 
voor dit prachtige en zinvolle vrijwilligerswerk! Heeft u 
belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator:
Mail: coordinator@hospicewassenaar.nl - Tel.: 070-7796150

Het hospice wordt voor het overgrote deel gedragen door 
(ongeveer 80) vrijwilligers. Niet iedereen kan vrijwilliger worden, 
maar iedereen kan wel vriend worden - op welke manier dan ook. 
Naast de prachtige initiatieven die u elders in deze nieuwsbrief al 
bent tegengekomen zijn er nog een paar andere hartverwarmende 
voorbeelden uit het afgelopen jaar:

De heren Zitman overhandigen de cheque aan Else van Dijk en 
Elsbeth Zonnevylle

•  Mensen die iets te vieren hadden en ‘collecteerden’ voor het 
hospice ipv een cadeau te willen ontvangen.

•  Zitman & Co, schildersbedrijf te Voorschoten, koos het hospice als 
goed doel bij hun 75-jarig bedrijfsjubileum.

•  We zijn in overleg met een Stichting voor de donatie van een 
nieuw bed; na 11 jaar intensief gebruik moet er af en toe iets 
vernieuwd worden.

•  Wij ontvangen met enige regelmaat bijdragen van diaconieën van kerken.
•  Familieleden van de gasten bedenken de vrijwilligers via de roze 

olifant (fooienpot) in het hospice.
•  Af en toe ontvangen wij een schenking via een notaris van een 

onbekende gulle gever.
•  Tevreden gasten of familieleden regelen soms een legaat voor ons 

uit de nalatenschap.

Wat kunt u doen?
• Kent u een fonds dat ons zou willen helpen?
•  U kunt zelf vriend worden door u op te geven via de doneerknop 

op de website.
•  U kunt een incasso-opdracht geven voor een automatische 

afschrijving.
•  U kunt via een periodieke schenking een bedrag schenken; dat is 

dan direct aftrekbaar voor de belasting.
•  U kunt als serviceclub(lid) een actie opzetten ten bate van het hospice.

Ook voor 2017 is er een begrotingstekort van ca € 70.000. Hiervoor 
stelt de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar zich garant. Dit 
kan dankzij alle bijdragen, die zij hopelijk weer mag ontvangen.

Eenmalige schenking
U kunt ook éénmalig schenken via bankrekeningnummer: 
NL11RABO 036.61.50.510 
t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar.

Als u vriend wilt worden, stuurt u dan uw naam
en adresgegevens naar:
Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
Antwoordnummer 10014
2240 VB Wassenaar
mail: vriendenvan@hospicewassenaar.nl
Secretaris telefoonnummer: 070-3311896
U kunt ook onze website bezoeken www.hospicewassenaar.nl
en de button steun ons hospice aanklikken.


