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HOSPICE IN VRIJHEID

Terugblik 2014

Op 16 november jl. hebben wij teruggekeken op ons éénjarig bestaan. Het is een jaar geweest
waarin wij veel ervaringen hebben opgedaan en veel hebben geleerd.
Wij kunnen stellen dat het hospice voldoet aan een duidelijke behoefte in de regio; regelmatig
waren alle kamers bezet. Zowel van bewoners als nabestaanden hebben wij veel waardering
ontvangen. Dat kan alleen gerealiseerd worden dankzij de inzet van alle vrijwilligers. Hen zijn
wij dan ook veel dank en waardering verschuldigd.
Het is fantastisch om te zien dat dit ook door mensen van buiten ons hospice zo wordt gezien.
Door Manja van der Weit (raadslid VVD en partner bij Veerman Advocaten) werd een actie gestart om ondernemers en particulieren te motiveren om giften te doen voor een kerstpakket
voor alle vrijwilligers.

Herdenkingsbijeenkomst

Politieke belangstelling

Op 11 november jl. werd er voor de nabestaanden
van de bij ons in het afgelopen jaar overleden bewoners, alsmede voor de vrijwilligers die hen verzorgd hebben, een herdenkingsdienst gehouden in
gebouw De Schuilplaats in Purmerend. Aan deze
dienst werkten ondermeer mee Grada van
Amesfoort die de overdenking verzorgde en de harpiste Gonda Kaai die teksten muzikaal omlijstte.
Coördinator Ronny Hooijschuur leidde de dienst en
haar collega Nel Persenaire sprak verschillende begeleidende teksten uit. De vrijwilligers plaatsten
een roos in een vaas bij het noemen van de 27 namen van hen die bij ons overleden zijn. Vervolgens
spraken alle aanwezigen de tekst uit: “Hier in gedachten aanwezig”.

Op 20 oktober jl. bezocht een aantal fractieleden van
de gemeenteraad Purmerend het hospice. Zij kwamen
op onze uitnodiging als vervolg op de presentatie die
wij op 27 mei jl. in het gemeentehuis hebben gegeven. Voorzitter Dirk van der Eems vertelde hen over
de huidige stand van zaken en met name de financiële kant van het runnen van een hospice. Zij waren erg
enthousiast over het werk dat hier gedaan wordt. Zij
stimuleerden ons in het aangaan van een gesprek met
wethouder Helm, portefeuillehouder Financiën en
onder andere WMO.

Vrijwilligerscursus
Vanaf eind oktober tot medio december werd weer
een basiscursus gegeven aan een nieuwe groep vrijwilligers. Het merendeel van de deelnemers had intussen al een aantal weken ervaring in het hospice
opgedaan, eerst onder begeleiding van een ervaren
vrijwilliger, later zelfstandig. De cursus, gebaseerd
op de VPTZ modules, werd gegeven door coördinator Wim Lamberts die zich ondersteund wist door de
twee collega-coördinatoren.
Het geven van de cursus in het hospice zelf leverde
wat praktische problemen op. De enige ruimte die
geschikt is voor zo’n 15 mensen, is de huiskamer.
Op dat moment is de huiskamer dan niet meer toegankelijk voor familie en kennissen van de bewoners en dat achtten wij niet wenselijk. Wim zocht
dus naar een betere leslocatie en die werd gevonden

.in ‘t Huisje’ Achter de kerk. De beheerder van ’t
Huisje, Mw. B. Bakker, stelde dat gratis ter beschikking, geweldig! Zie verder het stukje over ’t Huisje.

BOP diner
Op 8 oktober jl. vond het 5e jaarlijkse BOP-diner
plaats. BOP staat voor Bewust Ondernemer
Purmerend. Het is een initiatief van ondernemers, de
gemeente Purmerend en enkele sponsoren zoals de
Rabobank. Het doel is om bedrijven in contact te
brengen met maatschappelijke organisaties en met
gesloten beurzen toch iets voor elkaar te betekenen.
Het was de eerste keer dat wij als organisatie deelnamen en met succes. Yvonne Beuk van Flowershop
Peperbloem
bood aan om
met 8 vrijwilligers kerststukjes te
gaan maken.
Marlies
Testroote van
het RIBW (een
organisatie die
mensen met een beperking nuttig werk laat doen)
bood aan om mokken te leveren met ons eigen logo
er op. Op 8 december jl. kwam zij ons die aanbieden.
Ontzettend leuk en wij konden haar meteen het hospice laten zien. De Media Group bood aan ons in de
toekomst publicitair te begeleiden. Wat een geweldige mensen om dat zonder tegenprestatie te willen
doen.

De vloeren in een nieuw ‘jasje’

ling te geven. De behandeling houdt in: grondig
schoonmaken en daarna van een speciale, polymeriserende was voorzien die de vloer langer in goede
conditie houdt. SON heeft dit gratis voor ons gedaan
als hun bijdrage aan een goed doel. Dat dit niet zo
maar iets is, hebben de vrijwilligers die op zaterdag
25 oktober en 8 november jl. dienst hadden, kunnen
merken. Al heel vroeg liepen daar mensen rond die
tafels en stoelen verplaatsten om Dennis en Henk gelegenheid te geven de vloeren te behandelen. Nu het
klaar is, mag het resultaat gezien worden! Heren, veel
dank hiervoor.

Leuk om te vermelden
Op zondag 23 november jl. lichtte Manja van der Weit
samen met Jaap Musch op radio Purmerend de kerstpakkettenactie nog eens toe. Op donderdag 27 november sprak zij op een bedrijfsborrel bij Spijkerman
een aantal mensen toe om vooral op de lange termijn
het hospice te steunen. Tennis and More uit
Wijdewormer heeft met Sinterklaas aan alle vrijwilligers chocoladeletters ter beschikking gesteld.

In het zonnetje
In deze nieuwsbrief zetten wij graag Corrie Roffel in
het zonnetje. Corrie, een vrijwilliger van het eerste
uur, heeft een prachtige quilt (wandkleed) gemaakt.
Het hangt sinds 16 november 2014 in de vrijwilligerskamer. Het idee is begin 2013 bij haar ontstaan tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over het hospice.

Enkele maanden geleden kwam vrijwilliger Ben Smit
met een voorstel waarin Dennis Verheul en Henk van
Leeuwen van de firma SON (Schoonmaak Onderhoud
Nederland) aanboden de vloeren van het hospice een
behandeling te geven om ze een nog betere uitstra-

Gedicht
De vluchtige zoen die hij niet meer geeft
Mijn haar dat hij niet meer uit mijn ogen
strijkt
‘Liefje’ wat hij niet meer zegt en hoe hij dan
niet meer kijkt:
hij is er op evenveel manieren niet meer,
als hij er vroeger wel was. Ik voel tot in mijn
botten
Hoe hij mij niet meer aanraakt
Hoe het mij doorhuiverde toen ik nog vlees
had,
hoe hij me nu door elkaar rammelt
Een lange trilling trekt over mij
Als een boerenkar over kassei.
Herman de Coninck

Vervolgens heeft zij er, zij het met tussenpozen, tot
mei 2014 aan gewerkt. De lapjes waarvan de ruitpatronen zijn gemaakt, zijn haar door andere vrijwilligers aangereikt. Vandaar ook dat ze het doek de toepasselijke naam ‘Vrijwillig’ heeft gegeven. De hele
quilt bestaat uit drie lagen: een onderlaag, een tussenlaag van fiberfill en de top. Die drie lagen zijn met
grote rijgsteken aan elkaar gezet en vervolgens werden ze ‘gequilt’ (met kleine rijgsteekjes in een ring
vastgemaakt). Vroeger noemden wij dat monnikenwerk; dat sloeg niet alleen op het geduld wat nodig is
maar ook op het vakmanschap. Enorm bedankt,
Corrie!

’t Huisje Achter de kerk
‘Achter de kerk’, veel mensen denken dan: welke
kerk? Het is een heus adres in Purmerend en het
is ook het adres van de Wereldwinkel. De
Wereldwinkel is onderdeel van ‘drie huisjes’ die
al meer dan 100 jaar oud zijn! De huisjes behoren toe aan de Diaconie van de Protestantse
Gemeente Purmerend. Vroeger waren het zogeheten ‘armenhuisjes die zelfs de watersnood in 1916
hebben overleefd. Omstreeks 1978 vertrok de laatste bewoner. Nu is van de drie woningen één geheel gemaakt. Alles is verbouwd en in het voorste
deel zit de Wereldwinkel. Wilt u meer weten over
de ‘huisjes’ Achter de kerk? Kom dan eens langs op
dinsdagmorgen. Van 10 tot 12 uur is er altijd iemand aanwezig. De ingang is de Zuidersteeg, de
poort is dan open.

Presentatie
Op 5 december jl. gaven wij een presentatie voor de
groep mensen die wekelijks het kerkgebouw ‘de
Schuilplaats’ bezoeken om met elkaar te praten en die
eenmaal in de maand luisteren naar een spreker.
Jaap Musch verzorgde het deel ‘Van Idee tot
Realisatie’. Ronny Hooijschuur en Nel Persenaire vertelden over de rol en werkzaamheden van de vrijwilligers en coördinatoren in het hospice. De opbrengst
van de collecte was €132,-. Dank voor deze uitnodiging en donatie!

Giften en donaties

U weet het, het is echt mogelijk mensen te motiveren
een donatie te schenken aan het hospice. Het bestuur
roept u op ook donateur te worden. Juist nu het hospice er staat, 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: NL96 RABO 0132 7646 52
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
Secretaris Lia van Balken en algemeen bestuurslid
belasting. De penningmeester laat weten dat hij ieder
Marjon Krijgsman hebben hun deelname aan het be- kwartaal de jaarlijkse donaties zal innen. Dus als u
stuur van het hospice beëindigd. Wij zijn hen veel
zich in het eerste kwartaal heeft opgegeven als donadank verschuldigd voor hun jarenlange enthousiaste
teur, dan wordt de donatie een jaar later ook in dat
inzet. Naar vervanging wordt momenteel gezocht. De kwartaal geïnd.
functie van secretaris wordt tot die tijd waargenomen
door de voorzitter.
Bij de donateurs van het 4e kwartaal wordt het bedrag
op 22 december afgeschreven en bij de donateurs van
De volgende nieuwsbrief zal eind maart 2015 verhet 1e kwartaal op 27 januari 2015.
schijnen. Uw bijdragen en/of reacties worden op prijs
gesteld en ontvangen wij graag vóór 15 maart a.s.
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