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Nieuws brief
VO O R

V R I J W I L L I G E R S E N D O NAT E U R S VA N H E T

HOSPICE IN VRIJHEID

De eerste ervaringen

Het hospice is nu meer dan drie maanden in ‘bedrijf’. Reden voor een eerste terugblik. Intussen
hebben we al veertien bewoners in ons hospice mogen verwelkomen, meer dan we hadden
verwacht. Een stevig bewijs dat deze voorziening geheel voldoet in Purmerend en de regio
Waterland. De meeste ‘kinderziekten’ in het gebouw zijn opgelost, de groep vrijwilligers heeft
zijn draai gevonden.
De indeling van de keukenkasten en het magazijn is
nu al vijf weken onveranderd (vele vrijwilligers, vele
verschillende indelingsideeën ☺ ). Zo langzamerhand krijgt het hospice de uitstraling die we graag
willen. Daar draagt de verlichting van het logo op de
noordgevel natuurlijk ook toe bij (zie verder in de
nieuwsbrief). Kortom we zijn trots dat we dit met
alle hulp uit de gemeenschap hebben kunnen realiseren!

Vrijwilligers

Het hospice draait als ‘Bijna Thuis Huis’ hospice,
praktisch uitsluitend op vrijwilligers. We hebben inmiddels een kerngroep van 60 vrijwilligers die bijna
wekelijks een dienst van vier uur draaien. Daarnaast
zijn er enkele personen die als coördinator de dagelijkse aansturing managen. Voor de avonduren en
weekenden is er een groep achterwachten geformeerd die in geval van calamiteiten naar het hospice
kunnen komen. Het is plezierig te constateren dat er
meer en meer samenhang in de vrijwilligersgroep plaatsvindt.
Onlangs zijn drie evaluatieavonden gehouden om te leren van elkaar en verbeterpunten
voor het hospice te kunnen vaststellen.

Doodgewoon

Onder deze titel werd maandag 3 maart een toneelstuk opgevoerd door het gezelschap TOM (toneel op
maat) De zeven dames die dit stuk uitvoerden komen
bijna allen uit de zorg. Zij schreven dit stuk zelf vanuit het gevoel dat er
best iets verbeterd
kan worden. Dit is
hun manier dat ‘aan
de kaak te stellen’.
Zij zijn daar geweldig in geslaagd. Uw
redacteur zag het
voor de derde keer
en werd opnieuw
geroerd door de
mooie verbeelding
van werkelijke gebeurtenissen en hoe mensen met elkaar omgaan.
Deze voorstelling was speciaal bedoeld voor onze
vrijwilligers en enkele gasten van collega-hospices.
Dames van TOM, opnieuw hartelijk dank! Ook dank
aan het huis Novawhere dat ons gastvrijheid verleende en na afloop een drankje aanbood om even na te
praten.

Websites

De website van het hospice www.hospice-in-vrijheid.nl is recentelijk vernieuwd. Tevens is er een website gemaakt voor de Stichting Vrienden van het hospice. Deze stichting heeft als doelstelling financiële en handzame ondersteuning te bieden om te helpen het hospice kostendekkend te laten opereren. De Stichting
Vrienden doet dit door het houden van spreekbeurten, opzetten van inzamelingsacties en hands-on activiteiten zoals tuin- en onderhoudswerkzaamheden in het hospice. Daarnaast ondersteunt deze stichting bewoners die de eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice niet, of slechts deels kunnen betalen. Ook deze
stichting heeft een eigen website www.vrienden-van-hospice-in-vrijheid.nl
Neemt u eens een kijkje.
Nadere informatie over de Vriendenstichting kunt u ook vinden in het jaarverslag dat u als bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt.

In het licht van sterven
Op 9 februari woonde Jaap Musch een lezing bij van Ineke Koedam over haar ervaringen met stervensprocessen. Ze opende haar lezing met onderstaande tekst:
“Ik sta op het strand In de avondzon zie ik een schip,
varend op de volle zee. Zij is prachtig, en ik blijf haar
volgen tot ze verdwijnt achter de horizon. Iemand
zegt: ‘Zij is niet meer’ Maar is dat waar? Zij is toch alleen uit ons zicht verdwenen. Zij is nog steeds zo
groot als toen ik haar zag. Nog steeds in staat om
haar lading en bemanning naar de plaats van bestemming te brengen. Het langzaam kleiner worden en
zelfs uit het zicht verdwijnen, zien alleen wij. Het
schip ondergaat het niet zelf. En juist op het moment
dat het klinkt: ‘Het schip is niet meer’ zijn er anderen
die haar zien verschijnen aan de horizon. En daar
roept iemand met blijde stem: ‘Daar is ze’. De horizon is niet alleen het einde van ons zicht, het is óók
een begin.”

Ineke Koedam is een ervaren hospicemedewerker en
heeft daarna gewerkt als coördinator op twee hospices. Zij legde haar ervaringen vast in een boek met
de titel ‘In het licht van sterven, ervaringen op de
grens van leven en dood’. Zij schreef het om haar ervaringen van nut te laten zijn voor anderen.
Bijvoorbeeld hoe een stervende zich voorbereidt,
hoe het stervensproces kan verlopen en hoe diepgaand betekenis kan worden gevonden in sterven. In
het boek maakt ze melding van visioenen, ongewone
transcendente fenomenen en betekenisvolle ervaringen die mensen lijken aan te sporen om onafgemaakte zaken af te ronden voor zij sterven. Kortom een
boeiende ervaring.

Bezoek D66
Elk jaar rond Valentijnsdag trekt de fractie van D66 er
op uit om een instelling met een maatschappelijk doel
te bezoeken. Dit jaar was dat ons hospice. De meegebrachte taart was een leuk extraatje voor de aanwezige vrijwilligers, verzorgers van de Zorgcirkel en enkele aanwezige bestuursleden. De fractie is zeer bezorgd over de op handen zijnde overschakeling van
AWBZgelden van het Rijk naar de Gemeenten.
Duidelijkheid over hoe de Gemeente Purmerend dit
dossier gaat uitvoeren is er nog niet. Voorts waren ze
benieuwd hoe het hospice draaide, wat de motivatie
van de vrijwilligers was en op welke indicatie bewoners bij ons binnen komen. Ze waren verrast door de
huislijke sfeer en de manier waarop wij het bewoners
naar de zin weten te maken. Van een bewoner mochten ze even in de kamer kijken.

v.l.n.r. Veroni Smit (vrijwilliger ), Patrick Blokzijl
(D66), Tom de Jong (D66), Peter Hooijschuur (penningmeester hospice) en Edwin Voorbij (fractievoorzitter D66) .

Verrassingen
Parkeren
sinds 3 maart staat er een prachtig roestvaststalen
bord op de oprit van het hospice. het bord maakt duidelijk dat parkeren alleen is toegestaan voor bezoekers van het hospice. Het is geschonken door Eipi
Belettering, het bedrijf op de Baanstee in Purmerend
dat alles maakt en levert op het gebied van bewegwijzering, belettering en reclame voor binnen- en buitenshuis. Hartelijk dank aan Niels Bruinsma van Eipi.

De goede doelen van UNIVÉ
Op 19 december werden we verrast door maatschappij UNIVÉ, die ons hospice en nog twee andere lokale
goede doelen had uitgekozen. Dit is een jaarlijkse actie van de verzekeraar. Omdat wij als nummer 1 werden
gekozen mochten wij een bedrag van € 3.000,-- in ontvangst nemen! Prachtig gebaar: alle UNIVÉleden hartelijk dank voor deze verkiezing.
Mevrouw Voorsluis, huisarts te Amsterdam, die via vrienden in Purmerend hoorde van ons initiatief heeft
ruim € 1.000,-- aan afscheidscadeaus voor haar pensioen in geld overgemaakt aan ons hospice. Zij heeft inmiddels het hospice bezocht en vond het een zeer prettige sfeer en uitstraling hebben.

De kerstboom van RABObank
De RABObank zet ieder jaar met Kerst een grote boom
in de hal van haar kantoor in Purmerend. Elke
Purmerender mag een wens in de boom hangen voor
een lokaal goed doel. Onder het motto ‘niet geschoten
is altijd mis’ had Dirk van der Eems een wens in de
boom gehangen waarop stond dat we graag verlichting
van ons logo op de gevel wilden realiseren…..
Het Coöperatiefonds van de RABO had 335 wensen
ontvangen; 45 werden gehonoreerd, waaronder onze
wens! Op 8 januari ontvingen we een cheque van € 900,--. De verlichting van het logo op de gevel brandt
een paar weken. Er is even flink gegraven om de leidingen netjes in de grond weg te werken maar nu het is
aangesloten wordt het logo bij avond en nacht mooi verlicht.

Activiteiten MOG
Op zondag 12 januari mochten wij uit handen van Veroni Smit een cheque ontvangen van maar
liefst € 2.038,--. Dit bedrag is tot stand gekomen door drie activiteiten.
•
De opbrengsten van de collectes van de Missionair Oecumenische Gemeenschap, speciaal voor het
hospice, brachten € 648,-- op.
•
Het MOG-koor had afgelopen jaar € 890,-- gespaard voor het hospice. Zo’n actie doen ze ieder jaar.
•
En een bedrag van € 500,-- , werd bijeengebracht door Veroni en Ben Smit zelf door veel zelfgemaak
te kerstkaarten te verkopen. Geweldig bedankt mensen!!!

Pensioencadeau
Op 14 februari is Jan Schouten, commandant van de Brandweer Purmerend met pensioen gegaan. Hij had al
zijn genodigden gevraagd om geen cadeau aan hem te geven maar een gift te doneren voor het hospice.
Onze speciale Hospice melkbus op de receptie werd ruim gevuld, meer dan € 1.300,-- !

Sponsorloop
Berthy Strop, een van onze vrijwilligers gaat weer de vierdaagse van Nijmegen lopen. En dat doet ze als een
sponsorloop voor het hospice. Vorig jaar was ze hier ook succesvol mee, dit jaar hoopt ze de opbrengst te
verhogen. Ga naar www.devierdaagsesponsorloop.nl en help mee. Klik op de button ‘sponsor een loper’ en
selecteer ‘Berthy Strop-Bolhoven’ en u komt in het menu waarin u uw gegevens kunt invullen. In drie stappen
klaar! Stuur haar hierover een berichtje op berthystrop@hetnet.nl. Wel zo leuk voor haar! Berthy deed nog
meer, onlangs schonk zij haar (bijna) nieuwe fiets aan het hospice zodat vrijwilligers even snel boodschappen
kunnen doen op de fiets in plaats van de auto te moeten gebruiken.

Bloemenbijdrage
Elke week worden in het hospice bloemen neergezet. Deze worden beschikbaar gesteld door de bloemist:
“Flowers by Jenifer” uit de Poelstraat in Purmerend. Wekelijks haalt Ron van Kampen de bossen bloemen op
en zet ze neer in het hospice.

Giften en donaties
Het bestuur roept u allen op ook donateur te worden.
Juist nu het hospice operationeel is, blijft uw steun
hard nodig. We hebben nu een prachtig ingericht
hospice maar voor de exploitatie blijft geld nodig. En,
omdat u ons een warm hart toedraagt, praat in familie- en kennissenkring over ons! Hierbij nogmaals het
rekeningnummer waarop u uw gift of donatie kunt
storten.
Het rekeningnummer is NL 96RABO 0132764652
t.n.v. de stichting vrienden van het hospice ‘In
Vrijheid’ Waterland. Omdat onze stichting voldoet

aan de ANBI voorwaarden is uw gift aftrekbaar voor
de belasting. De penningmeester laat weten dat hij
ieder kwartaal de jaarlijkse donaties zal innen. Dus
als u zich in het eerste kwartaal heeft opgegeven als
donateur, dan wordt de donatie een jaar later ook in
dat kwartaal geïnd.

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal eind juni 2014 verschijnen. Uw bijdragen en/of reacties worden op prijs gesteld en ontvangen wij graag voor 15 juni a.s.
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