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VAN DE BESTUURSTAFEL

AFSCHEID 
Mijn liefde voor het Hospice is begonnen tijdens een informatiemarkt 
in het Gemeentehuis. Ik stond met een kraam naast die van het nog 
op te richten Hospice. Initiatiefneemster Astrid Koot vertelde toen zo 
hartverwarmend over dit plan, dat ik besloot om na mijn Raadsperiode 
actief te worden. Zo is het gekomen. Ik kreeg alras zitting in de ‘werk-
groep opening’ en werd ceremoniemeester.  Na mijn interne oplei-
ding, heb ik  zo’n twee jaar ‘aan bed’ gestaan. Omdat ik meer wilde 
weten over een bepaald bestuursbesluit, nam ik contact op met de 
toenmalige voorzitter Arie Commandeur. Binnen de korte keren, nu 
acht jaar geleden, zat ik in het bestuur. Ik ben toen gestopt met het 
uitvoerend werk. Mede omdat de verzorgende kant toch niet hele-
maal mijn ding was. In het bestuur kreeg ik het beleidsterrein vrijwilli-

gers. In de tussentijd ben ik ook nog tweemaal ad interim voorzitter geweest en de laat-
ste periode (ad interim) secretaris. Hoewel een verlenging van nog vier jaar tot de 
mogelijkheden behoort, heb ik besloten te stoppen. Acht jaar is een mooie periode. Tijd 
voor een nieuw iemand om in te stappen. Om haar bijdrage te leveren aan goede be-
stuursbesluiten.  Die hebben we gevonden in de persoon van Bente London.  

Vanaf de opening was ik regelmatig in ons huis te vinden. Gewoon een koppie doen. Met 
een koekje. Daardoor kreeg ik naast contacten met de dienstdoende vrijwilligers óók 
contact met bewoners en hun naasten en zorgverleners. Dat sloot prima aan bij mijn soci-
ale vaardigheden. Hartverwarmend, zoveel mensen die zich inzetten voor het Hospice.  
Met hart en ziel.  Vrijwilligers en beroepskrachten. We hebben, ook bestuurlijk, intensieve 
periodes meegemaakt. Zaken zijn soms anders gelopen dan we gewenst of voorzien 
hadden. Juist ons werk is gebaseerd op een goed evenwicht tussen ‘het hoofd en het 
hart’.   

Ik weet nog niet hoe mijn toekomstplannen er concreet uit zien, dus volsta ik hier kort en 
krachtig met het uitspreken van mijn dank aan allen.    

Groet Geert   
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AFSCHEID VAN GEERT

Onlangs was het dan toch zover: afscheid nemen van Geert Heikens. Hij  vervulde binnen 
het bestuur al twee termijnen van vier jaar de functie, waarin hij belast was met vrijwilli-
gerszaken en sinds enige tijd ook de functie van (waarnemend) secretaris. 
Geert besloot er helaas maar begrijpelijk geen derde termijn aan vast te plakken. 
Inmiddels is er met Bente London een vervanger gevonden voor Geert en kan hij zich 
met een goed gevoel terugtrekken. Op de laatste bestuursvergadering deze maand 
werd hij, na een mooie toespraak van voorzitter Kees Sietsema, flink in de bloemen ge-
zet. Heel erg bedankt Geert, voor jouw enorme inzet, betrokkenheid en deskundigheid 
en zeker ook voor de warmte waarmee jij je bestuurstaak hebt vervuld. Hopelijk tot ziens 
Geert, en de koekjes staan natuurlijk altijd klaar!
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BENTE LONDON, ONZE NIEUWE SECRETARIS! 

Bente London is onlangs aangetreden als de nieuwe secretaris voor 
het algemeen bestuur, in opvolging van Geert Heikens. Ze is 57 jaar 
en moeder van twee kinderen. In het dagelijks leven is ze directeur 
van de Stichting Beterburen, een stichting die zich bezighoudt met 
buurtbemiddeling in Amsterdam en omstreken en net als het 
Hospice daarbij afhankelijk is van vrijwilligers.

In 2018 kwam ze in de Zuidoostbeemster wonen, “Ik wilde graag meer 
weten van wat er binnen de gemeenschap van de Beemster leeft om 
hier goed te kunnen ‘landen’. Daarom bedacht ik me dat ik wellicht in 
de vorm van vrijwilligerswerk iets zou kunnen ondernemen”, vertelt 

Bente. “Ik heb mij opgegeven om bestuurslid te worden van het Hospice, omdat ik erva-
ren heb hoe een goed afscheid er uit kan zien. 
Afgelopen jaar zijn mijn beide ouders overleden en hebben wij als kinderen goed af-
scheid kunnen nemen. Dat een Hospice en de vrijwilligers daarin een hele belangrijke rol 
kunnen hebben voor familie en vrienden, vind ik belangrijk. Een mooi afscheid, niet al-
leen, en met alle liefdevolle zorg, geeft rust aan de zieke en zijn/haar omgeving. 
Belangrijke voorwaarden voor de laatste maanden van iemands bestaan.” 

Tijd om echt ‘vrijwilliger aan bed’ te worden heeft zij helaas niet. Maar doordat haar ei-
gen werkzaamheden met vrijwilligers heel erg raken aan de manier van werken in het 
Hospice, denkt zij zeker als bestuurslid een positieve bijdrage te kunnen leveren. Bente 
heeft al een ochtenddienst meegelopen om zelf te ervaren wat het werk van een ‘vrijwil-
liger aan bed’ binnen het Hospice inhoudt. Ze gaat zich overigens ook bezighouden met 
het aandachtspunt ‘vrijwilligers’, iets waarmee zij vanuit haar werk veel ervaring heeft. 

Welkom Bente, en veel succes! 

EVEN VOORSTELLEN 

REGINA VAN PAASSEN-DE HERDER

“Mijn naam is Regina van Paassen-de Herder. Ik woon nu sinds ander-
half jaar in de Middenbeemster (wat een prachtige gemeente!) en nu 
alles qua werk (ik heb een honden-uitlaatservice) en verhuizing wat 
gesetteld is, vind ik het tijd om eens rond te kijken naar wat ik aan ex-
tra’s kan doen in deze gemeente. Ik kwam uit bij het Hospice en na 
wat inwerkdiensten mag ik daar nu gaan helpen samen met de 
andere gedreven vrijwilligers.
Ik hoop jullie gauw eens te zien!”
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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.

VOOR ELKAAR!
Sommige nieuwtjes halen vaak niet de kranten, maar 
zijn toch de moeite van het delen waard. Daar maken we 
graag ruimte voor vrij in onze Nieuwsbrief.

Zoals u weet gebeuren er fijne en bijzondere dingen in 
ons Hospice Thuis van Leeghwater. En er is geen corona-
maatregel die dat kan verhinderen.
Toen ons Hospice in halve bezetting weer was opgestart, 
verbleef bij ons een mevrouw die zeer muzikaal bleek te 
zijn.
Ze vertelde over haar dagelijkse momenten achter het 
orgel thuis, het plezier van muziek maken en dat ze dat nu 
zo erg miste.
Dit ging onze coördinator Joke aan het hart en zij vroeg 
onze handyman Frans of het mogelijk was om het orgel 
van boven naar de huiskamer te verplaatsen.
Frans regelde een paar helpende handen in de persoon 

van Bert Verhoeks en samen sterk sjouwden zij het loodzware orgel naar beneden.

Mevrouw was zo blij en kroop direct achter de toetsen van ons oude orgel en begon te 
spelen. Ze genoot zichtbaar en was tegelijk zo dankbaar dat dit mogelijk was gemaakt. 
Haar orgel thuis had zoveel meer mogelijkheden om telkens een ander geluid ten gehore 
ten brengen, maar hiermee ging het ook goed. Dagelijks klonk er muziek door het ge-
bouw, wat een heerlijke afleiding voor haar was, al klonk het oude orgeltje niet meer opti-
maal.

Tot op een dag in juli er een einde kwam aan haar orgelspel. Nu is het stil in het Hospice 
na haar overlijden. Naast de herinneringen aan haar fijne muzikale momentjes in ons 
Hospice, heeft zij aan ons haar eigen Hammond orgel geschonken.

Voortaan zullen de vele mooie klanken uit dit fraaie exemplaar ons blijvend herinneren 
aan deze lieve mevrouw.
Wat was het fijn om er voor elkaar te zijn.



EEN LIEF BERICHT …. 
En dan komt er opeens een berichtje binnen van de dochter van een onlangs in het 
Hospice overleden mevrouw. Waar we zo blij en trots van worden dat we hem hier 
graag willen delen.  

Thuis van Leeghwater doet zijn naam eer aan. Het is met recht een thuis. De 

coördinatrices zijn hoogst professioneel, en werken daarbij met een evenredige 

portie hart en liefde! Zij verliezen geen moment de belangen van zowel de gast 

en diens naasten, als ook van het huis en personeel/verpleging/vrijwilligers uit 

het oog en weten deze naadloos op elkaar af te stemmen. Het hele team is 

compleet afgestemd op mensen in de laatste levensfase.  

Mijn ervaring is; mijn moeder heeft haar laatste acht dagen van haar leven mo-

gen meemaken hoe een vorst leeft! Een prachtige schone kamer met eigen 

badkamer en tuintje. Dag en nacht staat er iemand met een glimlach klaar, om 

de wens van dat moment in te willigen. Is het er niet, dan wordt het direct gere-

geld. Ondanks al haar pijn, heeft mijn moeder haar laatste adem compleet 

ontspannen losgelaten.  

Wij, als familie, zijn net zo goed begeleid van begin tot eind. Geweldige steun, 

zeer goede voorlichting. De uitgeleide van het team was prachtig en persoon-

lijk. Net als het hele verblijf eigenlijk. 

In het Thuis van Leeghwater krijgt zorg ineens een hele andere betekenis. Een 

ECHTE betekenis. 

Ik hoop dat als mijn tijd komt, en ik net als mijn moeder weiger om in een be-

jaardentehuis en co terecht te komen, dat ik ook een thuis vind zoals Thuis van 

Leegwater en vooral; zo’n geweldig liefdevol team! 

Ik vind dat deze woorden nog steeds tekort doen. Maar ik kan het op dit  

moment niet beter verwoorden. 

Nogmaals mijn dank aan jullie. 

LIEFS, 

Jennifer 
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PARKEREN VOOR BEZOEKERS 
Bezoek is voor onze bewoners altijd een welkome onderbreking van de dag. En het is fijn 
dat velen ons Hospice ook weten te vinden.
Maar bij aankomst treffen ze een lange gele streep op de stoeprand voor het gebouw. 
Een parkeerverbod!
Dit oogt niet direct uitnodigend, maar u zult begrijpen dat onze hulpdiensten deze 
ruimte op onverwachte momenten, ongehinderd, moeten kunnen gebruiken.
Voor het bezoek zijn slechts twee parkeerplaatsen beschikbaar bij het Hospice Thuis van 
Leeghwater. Bij een volledige bezetting van ons Hospice betekent dit dat deze plaatsen 
altijd in gebruik zijn.

Als alternatief is er meer dan voldoende parkeergelegenheid langs de Rijperweg of op het 
parkeerterrein van Supermarkt DEEN. Slecht op 120 meter afstand (twee minuten lopen).

            HOSPICE-WIJN VOOR EEN VRIENDENPRIJS
                     “Een heerlijk wijntje op zijn tijd, brengt veel gezelligheid.”
Dat kunnen we zeker zeggen van onze Hospice-wijn. Deze konden we dit jaar helaas, 
vanwege de coronamaatregelen, niet verkopen op de Beemster Open Dag en Beemster 
Zondagmarkt. Daardoor hebben we nog een grote voorraad die nog dit jaar de deur 
uit mag. 

Een kans voor u, want hoewel het niet gebrui-
kelijk is via deze Nieuwsbrief u een aanbieding 
te doen van onze wijn in rood en wit, maken we 
voor deze keer een uitzondering. 

De wijnen betrekken wij sinds jaar en dag van 
de Beemster Wijnimport J. Bart. Het betreft 
een Les Grès Grenache Syrah, afkomstig uit 
Zuid Frankrijk: een hoog kwalitatieve, mooie 
wijn, passend bij elke gelegenheid. 

De aanbieding is echt een vriendenprijs en u 
helpt het Hospice helpen!
Per fles: van € 7,50 voor € 6,75. 
Per doos: 12 flessen van € 90,- voor € 80, -.
Bij bestelling graag het bedrag overmaken op;
IBAN NL26RABO0160825490
t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis van 
Leeghwater.

Voor informatie of direct bestellen, kunt u contact opnemen met:
Frits Janssen, e-mail; fritsjanssen61@gmail.com
Alvast onze hartelijke dank en proost!

mailto:fritsjanssen61@gmail.com


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

REDACTIE:  
Ilona de Caluwe, Marjanne Leenstra, 
Nelleke Vogel 

INLEVEREN KOPIJ: 
redactie@hospiceleeghwater.nl

GRAFISCHE VORMGEVING: 
Piep van Sante

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

http//www.facebook.com/hospiceleeghwater 
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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.

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

