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VAN DE BESTUURSTAFEL
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Aangezien wij met ons allen continu bezig zijn om meer vrijwilligers warm te maken 
voor het Hospice wil ik van deze plek graag gebruik maken om een lans te breken voor 
al het moois van dit werk.  

Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door mijn leven, al vanaf mijn 16e jaar. Inmiddels 
wat ouder geworden, en op een andere werkplek dan toen…  In 2011, toen het Hospice 
haar deuren opende voor een ‘Open dag’ om kennis te maken, ben ik gaan kijken wat ik 
het Hospice zou kunnen bieden en wat het Hospice mij kon bieden. Na een prettig ken-
nismakingsgesprek gaf ik aan dat ik zeker terug zou komen maar noemde geen datum. 
Want naast mijn dagelijks werk als zelfstandig coach en het begeleiden van loopbaantra-
jecten, (de commerciële wereld), moest ik nadenken over hoe ik het werken als vrijwilliger 
binnen een zorgomgeving zou gaan ervaren. Daarbij is het Hospice niet een gewone 
zorgomgeving, maar een omgeving waar bewoners verblijven in hun laatste levensfase. 
Met de daarmee gepaard gaande verdrietige, heftige, emotionele en ook mooie mo-
menten.  

Toch ben ik het in 2012 gaan doen. Ik heb ontdekt dat voor mij de kern van dit werk is: Er 
te Zijn voor de bewoners en hun naasten, zoals ook de ideologische doelstelling van het 
Hospice is. Voor mij betekent dat vooral Luisteren. Bewoners kunnen lezen, (wat hebben 
ze nodig), wat houdt hem/haar bezig, wat schuilt er achter die opmerking of vraag? 
Kortom, helemaal betrokken te zijn. En dat afscheid nemen van het leven niet altijd van-
zelfsprekend of gemakkelijk is, is mij de afgelopen jaren ook duidelijk geworden. 
Iedereen, dus iedere bewoner, staat daar anders in. Ben je gewend te praten over de 
dood of blijf je hierover zwijgen tot de dood. Dat maakt het juist zo boeiend.  

Sinds 2015 ben ik ook actief als voorzitter binnen het bestuur van de ‘Vrienden van ..’. 
Onze speerpunten zijn donateurs en vrijwilligers werven en het Hospice onder de aan-
dacht brengen bij geïnteresseerden en serviceclubs e.d. We organiseren veel evenemen-
ten en acties en daarin zijn ook veel van de andere vrijwilligers betrokken. Dat is het 
saamhorigheidsgevoel dat ik ervaar en belangrijk vind bij vrijwilligerswerk. En wat moti-
veert om actief en betrokken te blijven bij het Hospice Thuis van Leeghwater. 

Ik zou willen dat ik meer woorden had om uit te drukken hoe bijzonder het werk in dit 
Hospice is, en daardoor meer mensen kon raken in het hart om, net als ik in 2012, die 
handschoen op te pakken, en te besluiten: ik wil er ook Zijn voor de bewoners. Ken jij 
misschien zo iemand en kun je het mooie van dit werk verwoorden? Ik nodig je uit dat te 
doen, zodat we samen zorgen dat het onze bewoners nu en in de toekomst niet ont-
breekt aan mensen om hen heen die simpelweg, gewoon, er Zijn voor hen en hun naasten.   

Misschien is dit alvast een mooi voornemen om het nieuwe jaar mee in te gaan?  

Hoe dan ook, ik wens jullie, mede namens het algemeen bestuur, het bestuur van de 
Vrienden en de coördinatoren, mooie feestdagen met ieder die jullie lief is, en het aller-
beste voor een gezond en gelukkig 2020! 

Corrie Jaarsma - Bronger

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 
Stichting Hospice Thuis van 
Leeghwater en verschijnt 4 x per jaar. 

REDACTIE:  
Amber Besseling, Evalien Brinkman, 
Marjanne Leenstra, Nelleke Vogel 

INLEVEREN KOPIJ: 
redactie@hospiceleeghwater.nl

GRAFISCHE VORMGEVING: 
Piep van Sante

ILLUSTRATIES 
Freepik.com 

DONATIES: 
NL26 RABO 01608.25.490 
t.n.v. Stichting Vrienden  
Hospice Thuis van Leeghwater

http//www.facebook.com/hospiceleeghwater 

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater


SAVE THE DATE! 
 

OP ZATERDAGMIDDAG 

4 JANUARI 2020 VAN 15.30 TOT 18.00 UUR

is ieder die zich inzet voor ons Hospice Thuis van Leeghwater van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie in “de 
Keyserin”, gelegen naast de Keyserkerk in Middenbeemster. Tijdens deze altijd gezellige receptie wordt teruggeke-
ken op het jaar dat achter ons ligt, en richten we onze blik op het jaar 2020. Maar allereerst is het de gelegenheid om 
elkaar te spreken en de beste wensen te doen. Ons eigen Hospicekoor draagt bij aan de gezellige sfeer. 

Graag horen de coördinatoren vóór 27 december of je aanwezig zult zijn. Hopelijk tot dan! 

LEUKE ATTENTIES
Door familie of bezoek van onze bewoners wordt er soms wel eens iets lekkers ge-
bracht. Dat delen we dan met de vrijwilligers en zorgmedewerkers die op dat moment 
aanwezig zijn. En met zo’n klein persoonlijk kaartje erbij waarop zij hun waardering 
uitspreken voor de liefdevolle verzorging en de lieve groeten, smaakt een stukje taart 
bij de koffie extra lekker! 

WIE KOMT ER KOKEN?
Vind je het leuk om te koken? 
Of ken je iemand die graag kookt? 
Wij zoeken mensen die eens of meer keer per week tussen 
17.00 en 19.00 uur een lekkere maaltijd willen bereiden naar keuze voor onze
bewoners. Een kleine moeite, maar een groot plezier, en het geeft erg veel
voldoening. Onze coördinatoren kunnen je er meer over vertellen.

BLIJ MET ONZE HANDY-MANNEN
Na gedane arbeid in ons Hospice even koffiepauze 
voor handy-mannen Frans Knook, Ber Jonk en Jan 
Joosten. Ze zijn druk bezig om onze voormalige bad-
kamer om te toveren tot eeen droge linnenkamer. 
Geniet ervan heren, jullie doen geweldig werk!
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GROOT VERLIES ... 
Op 27 oktober ontvingen wij het vreselijke bericht dat Janneke Schipper, één van onze 
vrijwilligers, plotseling was overleden. Janneke stond voor de volgende ochtend 07:00 
uur ingeroosterd voor een dienst. Niet te bevatten dat we, in plaats van elkaar goede-
morgen te wensen, nu een plekje aan het inrichten waren waar iedereen de gelegen-
heid had om een kaarsje aan te steken en een persoonlijk berichtje achter te laten. 
Uit de vele kaarsjes en berichtjes bleek wel dat Janneke een geliefd collega-vrijwilliger 
was. Een grote schok voor alle medewerkers van het Hospice. 

We zullen ons Janneke blijven herinneren als een fijne collega met een groot hart voor 
ons Hospice. 
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GULLE GIFTEN
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GULLE GIFTEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer diverse giften mogen ontvangen van particulieren, 

bedrijven en instanties. Via deze weg bedanken wij alle gulle gevers van harte. 
Of het nu gaat om een bedrag van één of duizend euro, elke gift is welkom. 

Dankzij uw generositeit kan Stichting Hospice Thuis van Leeghwater 
haar werkzaamheden blijven voortzetten. 

EINDELIJK: DE NIEUWE BEDDEN!  
Het was een feestelijk moment in het Hospice op maandag 18 november: na maanden 
wachten werden eindelijk de nieuwe bedden afgeleverd. Coordinator Yvonne Beerten 
was samen met Frits Janssen, penningmeester van het bestuur van de ‘Vrienden van…’, 
vrijwilligster Judith Joosten en handyman Jan Joosten, present om de bedden op te 

wachten en gezamenlijk naar op de juiste plek te krijgen. Het was even redderen met 
de ‘bedwissel’ maar niet veel later lagen de bewoners heerlijk in het nieuwe bed.  

De kostbare bedden konden worden aangeschaft dankzij verschillende acties die 
het geld bijeen brachten. Ruim een jaar geleden liep een groot aantal vrijwilli-
gers mee met de Dam tot Dam-loop. Dat leverde maar liefst 4.400 euro op en 
opgeteld met andere donaties  en de opbrengst van het Golftournooi 2019 
werd het mogelijk tot aanschaf over te gaan. Het was een aardige zoektocht: de 
nieuwe bedden moesten het de bewoners zo comfortabel mogelijk maken, maar 

ook voor de vrijwilligers soepel te hanteren zijn. Ook mochten ze niet het huiselijke 
karakter van het hospice aantasten. Om zeker te zijn van de juiste aankoop was er 

een aantal maanden een ‘proefbed’ in het hospice opgesteld.  

•  De nieuwe bedden hebben een traagschuimmatras (tegen het doorliggen) en zijn 210 
cm lang zodat ook de langere bewoners comfortabel kunnen liggen.  

•  Ze zijn af te stellen tot (bijna) stoel, wat ook veel comfort geeft.
•  Voor de vrijwilligers zijn ze veel lichter in gewicht om te rijden. Ook de grotere wielen 

dragen daar aan bij, zeker over de drempel naar de tuin.  
•  Ze kunnen lager én hoger  worden ingesteld dan de huidige bedden. Hoger ingesteld is 

beter voor de iets grotere verzorger en lager is weer beter wanneer er bijvoorbeeld val-
gevaar is. 

 ACCU 
De bedden zijn uitgerust met een accu. Hierdoor kunnen ze ook bediend worden in de 
tuin, de huiskamer of waar dan ook, zonder dat er een stekker in het stopcontact moet of 
dat er draden over de vloer liggen. 
En leuk detail: er is de mogelijkheid om onder het bed een nachtlampje aan te doen ….  

Kortom: in alle opzichten 
een grote verbetering!  
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GULLE GIFTEN

SCHILDERIJEN-EXPOSITIE 
TEN BATE VAN HOSPICE 
Dit najaar overleed onze bewoonster Elly Hoogland-Gabriël. Zij was een begenadigd 
schilder. Haar dochter Karin wilde hier een gebaar mee maken. Ze vatte het plan op 
om de schilderijen van haar moeder te exposeren en vond daarvoor Onder de Linden 
in Middenbeemster bereid. De opbrengst van de verkoop van de schilderijen wil ze 
geheel ten goede laten komen aan het Hospice. Wat een bijzonder gebaar! 

Karin stuurde wat foto’s van de werkelijk prachtige schilderijen van haar moeder. Deze 
worden bovendien voor leuke prijzen verkocht, variërend van 10 tot 35 euro. Speciaal 
voor deze expositie zal Karin in januari een Facebook-pagina gereed hebben, Het 
atelier van Elly. Hier zijn alle schilderijen op te zien.  

De expositie in Cultureel Centrum Onder de Linden in Middenbeemster 
loopt van 1 februari tot en met 27 maart 2020. De schilderijen zijn te be-
wonderen tijdens de openingstijden en op afspraak. Wellicht komt er nog 
een speciale middagopenstelling, daar zijn Karin en Onder de Linden nog 
mee bezig. Wij houden jullie op de hoogte!

NIEUWE BEDDEN…
       ..EN EEN KOPPELBED!!
Nadat net de nieuwe bedden waren geïnstalleerd, kwam er nog een goed bericht. 

ROPARUN HEEFT ONS HOSPICE EEN KOPPELBED GEGUND! 

Roparun is een organisatie die onder andere estafettelopen organiseert voor goede doelen. Dit keer kon er ingeschreven 
worden op koppelbedden. Een bed dat naadloos gekoppeld kan worden aan de bestaande bedden en zo de mogelijkheid 
creëert dicht bij elkaar te slapen. Onze coördinatoren hebben het Hospice daarvoor opgegeven en we hebben er één toe-
gewezen gekregen! 
Weg met die ongemakkelijke inklapbedjes op de kamer. Wanneer nu iemand bij de bewoner wil slapen, liggen ze heerlijk 
comfortabel en zij aan zij…

Heel erg bedankt Roparun!

https://www.facebook.com/Het-atelier-van-Elly-100653074760380/?hc_location=ufi
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‘BIJDRAGEN AAN EEN MOOI EINDE’
IN GESPREK MET ONZE ZORGVRIJWILLIGER PIETER JANSSEN

We interviewen Pieter Janssen, een nieuwe vrijwilliger in Hospice Thuis van 
Leeghwater. Pieter woont in Purmerend, is 68 jaar en gepensioneerd.  

Op de vraag; hoe ben je in ons Hospice in Middenbeemster terecht gekomen, had hij 
een mooi antwoord: “Ik werkte nog bij de gemeente Purmerend en omdat mijn pen- 
sioen in zicht was ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik was op zoek naar een zinvolle 
tijdsbesteding voor na mijn pensioen. Met een aantal mannen, waaronder Frits Janssen 
(vrienden van het Hospice – promotie en sponsoring) was ik lid van een gezellige kook-
club en hij vroeg mij of ik in het Hospice zou willen werken. Eerst een paar diensten 
meegedraaid en sinds mei 2019 ben ik vaste vrijwilliger.”
Hij vindt het Thuis van Leeghwater een mooie en goed verzorgde plek met aangename 
collega’s. Werkt er erg graag als zorgvrijwilliger aan het bed. Pieter heeft geen zorgach-
tergrond, maar gebruikt zijn talenten.

Inmiddels heeft Pieter al een aantal mooie ervaringen beleefd in het Hospice tijdens zijn 
diensten. Zoals: “Een bewoner in ons Hospice, het was een beetje een “mopperkont”, 
maar daar hebben wij alle begrip en geduld voor hoor, mocht ik scheren. Tijdens per-
soonlijke verzorging kom je heel dicht bij de mensen. De man was heel erg blij met het 
resultaat van een gladgeschoren kin. Een dag later overleed de bewoner en had ik zeker 
het gevoel dat ik had bijgedragen aan een mooi einde voor hem. Het Hospice is een 
mooie plek om te mogen sterven, met bevlogen en gemotiveerde vrijwilligers.”
Ben je blij dat je de stap hebt gezet om in een hospice vrijwilligerswerk te gaan doen?,  
was mijn laatste vraag. “Ja hoor, zeker! Iedereen heeft het recht op een mooie beëindi-
ging van het leven. Het Hospice biedt met (noodzakelijke) inzet van de vrijwilligers,  aan 
de stervende mensen de kans om dat mooie rustige einde te realiseren.”

Pieter, bedankt voor je inspirerende antwoorden en veel werkplezier in ons Hospice!

BIJZONDERE EN ONTROERENDE ONTMOETING
Door gezamenlijke inspanning van de coördinatoren, de Evean verpleegkundigen, 
en Mariska Worp van pensionstal Nooitgedacht in Middenbeemste is er begin  
december opnieuw een bewoonster van ons Hospice ontzettend blij gemaakt.

Met haar paard Vedet ging Mariska op bezoek bij een zieke dame die altijd paard heeft 
gereden. Zij wilde zó graag nog eens een paard aaien en ruiken. Vedet kwam achterom 
door de openslaande tuindeuren en was heel voorzichtig en rustig, en gaf mevrouw 
voor het weggaan een soort van knuffel. Een zeer ontroerend moment. En een prachtige, 
onvergetelijke middag voor ieder die in ons Hospice aanwezig was bij deze bijzondere 
ontmoeting. Dank je wel Mariska en Vedet! 

(foto’s geplaatst met toestemming van allen)
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EVEN VOORSTELLEN 

STAMPPOT
Als je het nu hebt over vele handen maken licht 
werk.............. Vijf kilo aardappels worden hier geschild 
voor de stamppot hutspot. Met toestemming beginnend 
bij Geert Heikens, Sanneke Fennet, Liesbeth Lagerburg 
en Truda Cobelens......

VAN HARTE WELKOM ALLEMAAL! 
Een groep van maar liefst elf vrijwilligers startte al eerder met meedraaien tijdens diverse diensten. 
In oktober en november kwam deze groep ook samen in de bovenzaal van ons Hospice, waar zij de introductie- 
cursus volgden, onder professionele leiding van onze vrijwilligster Jantina Wever. Het bleek een enthousiaste groep te zijn, met 
mensen die allemaal enorm veel interesse toonden en stonden te popelen om aan het werk te gaan in ons mooie Hospice. De 
feestelijke afsluiting op maandag 4 november jl. was gezellig en een mooi moment om even stil te staan bij wat men allemaal 
geleerd had in de afgelopen maanden. Want naast de praktijkervaring die al was opgedaan tijdens de meedraai-diensten, 
kwam nu ook de theorie, het samen sparren en leren van elkaar, aan de orde. De zorg voor bewoners, maar ook de zorg en 
veiligheid voor jezelf waren leerzame items. Tevens de praktische tips, zoals bijvoorbeeld til-technieken, een uitleg over pallia-
tieve zorg en gewoon “er zijn voor de bewoners” enz. enz. Het certificaat en een mooi boeket bloemen, vergezeld met de  
hartelijke felicitaties van coördinator Yvonne Beerten, hoorden daar natuurlijk ook bij.  

Een nieuwe vrijwilligersgroep is er helemaal klaar voor! Een groep waar we in het Hospice weer heel erg blij mee zijn. Heerlijk 
dat jullie ons vrijwilligersteam komen versterken! Van harte gefeliciteerd allemaal en veel voldoening en werkplezier toege-
wenst in ons mooie en warme thuis! 

Op de foto, vlnr: Achterste: Carla Knijn, Alinda van der Linden, Ivonne Keizer, Petra Kok, Erzsike de Wolf, Danielle Los, Trudy Glandorf. 
Voorste: Pieter Janssen. Nel van Twist, Irna Verhoog, Jantina Wever (cursusleidster), Julia van der Weiden en Yvonne Beerten. 
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HOSPICE BESTUUR ZOEKT 
NIEUWE SECRETARIS
Bestuursleden van ons Hospice worden voor een periode van vier jaar gekozen 
en kunnen daarna nog tweemaal herkozen worden. De maximale termijn is dus 
12 jaar. Om te voorkomen dat meerdere bestuursleden gelijktijdig zouden 
moeten aftreden, is er jaren geleden een rooster van aftreden vastgesteld. 

Ik ben in september 2020 aftredend. Hoewel ik volgens de regels nog een ter-
mijn door zou mogen gaan, heb ik besloten om dit niet te doen. Ik vind dat er na 
acht jaar een nieuw bestuurslid benoemd moet worden. Wat mij betreft bij voor-
keur uit de vrijwilligersgroep. Omdat ik na de benoeming van Yvonne als coördi-
nator haar taak als secretaris heb overgenomen (weliswaar als ‘waarnemend’), 
zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid annex secretaris. 
Om deze persoon de gelegenheid te bieden over een wat langere periode mee 
te kunnen draaien, alvorens als aspirant bestuurslid benoemd te worden, doen 
we nu alvast een oproep. Als we er niet in slagen om uit de eigen geledingen 
een geschikte kandidaat te benoemen, zullen we op enig moment een externe 
oproep plaatsen. 

Functie van Secretaris 
De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur.  Zij (*) neemt deel aan de 
plenaire bestuursvergaderingen (max 6 per jaar) en zo nodig (incidenteel, niet 
structureel) aan een dagelijks bestuur overleg. Ze is belast met de verslagleg-
ging  van de (bestuurlijke) organisatie. Dit behelst voornamelijk het in samenwer-
king met de voorzitter voorbereiden van de bestuursvergadering (agenda  
samenstellen/uitnodigen) en het maken van een verslag hiervan. Verder is de  
secretaris belast met de (bestuurlijke) correspondentie. De praktijk leert dat het 
overgrote deel van de correspondentie vanuit de functie van coördinator gebeurt. 
Elk bestuurslid heeft een bepaald ‘aandachtsveld’ in zijn portefeuille. Mijn aan-
dachtsveld is ‘vrijwilligers(beleid)’. We zijn echter een collegiaal bestuur en be-
slissen gezamenlijk over alle agendapunten. Bij de plenaire (zes) vergaderingen  
zijn ook vertegenwoordigers van de Vrienden aanwezig. 

Heb je belangstelling? 
Wil je meer informatie? 
Andere reactie? 
Neem contact met me op. We maken dan een afspraak. 
(*) Ik gebruik bij de beschrijving de vrouwelijke vorm.  

Geert Heikens
(wnd.) secretaris/bestuurslid. 
0299 683224
heikoheikens@outlook.com
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HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD DONATEUR VAN HET HOSPICE OF LID VAN DE CLUB VAN 100

WAAROM?

Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van de overheid en van onze bewoners. 
Deze inkomsten dekken slechts gedeeltelijk onze uitgaven. Daarom hebben wij uw 
hulp om Hospice Thuis van Leeghwater in stand te houden dringend nodig.

Het Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting en 
heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een 
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst

U kunt het werk van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ondersteunen door 
donateur te worden. U maakt dan eenmalig een bedrag naar keuze over naar:
NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater 
o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de Club van 100. Uw bijdrage bedraagt dan  
minimaal c 100,- per jaar voor een periode van 5 jaar. Dat bedrag wordt automatisch 
geïncasseerd.

Aanmelden kan ook telefonisch 06 - 144 860 51 
of per e-mail: info@hospiceleeghwater.nl.
U ontvangt dan spoedig bericht van ons.

mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

