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2VAN DE BESTUURSTAFEL

NIELS GROENEWEG
Hallo allemaal, 
Ik vind het leuk om mij kort in deze nieuwsbrief aan jullie voor te stel-
len. Mijn naam is Niels Groeneweg en ik ben sinds mei dit jaar be-
stuurslid binnen het bestuur van ons mooie Hospice Thuis van 
Leeghwater. Ik ben 46 jaar en woon in Schagen met mijn vriendin 
Yvonne en bonuszoon Amorico. In mijn vrije tijd houd ik erg van wiel-
rennen en varen we graag op de binnenwateren.

In het dagelijks leven werk ik als manager Behandeldienst bij ViVa! 
Zorggroep, een grote ouderen-zorgorganisatie in regio Kennemerland. 
Vele jaren geleden ben ik in de zorg als fysiotherapeut begonnen. Na 

enkele jaren, zowel in de eerstelijn, ouderenzorg als in het ziekenhuis gewerkt te 
hebben, heb ik lange periode bij een grote zorgverzekeraar gewerkt. Als ge-
zondheidswetenschapper kon ik daar in vele rollen bezig zijn met zorginnovatie 
en kwaliteit van zorg voor ouderen. Na deze periode heb ik enkele jaren als 
consultant in de zorg gewerkt en 2,5 jaar geleden ben ik als bedrijfskundige bij 
ViVa gestart. En ben ik vooral leidinggevende van de behandelaren die bij ons 
op 17 woonzorglocaties, in de wijk en op de GRZ werken. Een hele leuke en 
uitdagende baan.

Blijft er dan tijd over om als vrijwilliger in een hospice te werken? Jazeker. Ik heb 
in het verleden vele jaren als vrijwilliger/ bestuurslid in de palliatieve zorg mijn 
steentje kunnen bijdragen en hoop dat ook bij jullie weer te kunnen doen. Ik 

heb al diverse medewerkers en vrijwilligers ontmoet en de stichting, met al 
haar medewerkers en vrijwilligers, maakt een hele positieve indruk op mij. 

Daar wil ik graag een onderdeel van zijn.

     Als jullie vragen hebben, laat het me weten.
     Wie weet tot snel.

     Groet, Niels Groeneweg



SUPER GESLAAGD GOLFTOERNOOI MET  

FANTASTISCHE OPBRENGST VOOR HET HOSPICE

De negende editie van het Benefiet Golftoernooi voor het Hospice het Thuis van 
Leeghwater is in alle opzichten een fantastisch geslaagd evenement geworden.
Zowel de organisatie, Rotary Purmerend Polderland die dit toernooi voor de eer-
ste keer organiseerde, als de 36 deelnemende golfers hebben zich met hart en 
ziel aan dit toernooi gegeven om er een mooie dag van te maken.
En dat is gelukt met mooi,goed golfweer en een gevarieerd programma. Nadat 
alle 18 holes gespeeld waren kon iedereen deelnemen aan de wijnproeverij van 
Wijnimport J. Bart. Bij de verkoop van goede kwaliteitswijnen ging per fles € 2,- 
naar het Hospice.
De golfclinic van Golfpro Jeffrey Meijer ging niet door. Daarvoor in de plaats 
mochten de golfers het tegen hem opnemen in het spel ‘Beat the pro’.

Voor aanvang van het diner was het heerlijk vertoeven op het terras 
van Kavel II. Daar wachtte hen als verrassing een prachtig mooi en 
sfeervol miniconcert van zangeres Leoni Jansen. Zij trad tijdens deze 
benefietdag geheel belangeloos op voor het goede doel.. het was 
genieten.

Tijdens het diner volgde een kleine veiling en een verloting die 
mede mogelijk gemaakt werd door weldoening van veel onderne-
mers en bedrijven. 

De organisatoren Arnold Bartels en Willibrord Driessen van 
Rotary Purmerend Polderland blikten terug op een meer dan 

geslaagd  Golftoernooi 2022, en overhandigden een super-
mooie cheque ter waarde van € 6.500,- aan vice pen-
ningmeester Bill Kaandorp van het Hospice Thuis van 
Leeghwater, de opvolger van Frits Janssen.

Bill Kaandorp en Frits Janssen

Leonie Jansen

Willibrord Driessen, Bill Kaandorp en Arnold Bartels Lees verder op pagina 4

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.
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SUPERMOOIE GIFT

De Recreanten Afdeling van voetbalvereniging v.v Oosthuizen, Peter van Gijzel, Mathieu Hendriksz en 
Fred Kooij, hebben aan het Hospice het fantastische bedrag van € 725,- GESCHONKEN!

Dit voor, zoals zij zeggen, “jullie onbetaalbare werk en inzet, en ter ondersteuning van jullie ongelofe-
lijk, voortreffelijke werk t.b.v. onze samenleving.”

Wat een geweldig sportief en ruimhartig gebaar. Wij zullen er een goede besteding aan geven en danken 
de Recreanten Afdeling v.v. Oosthuizen voor deze gulle gift!

Tevens feliciteren wij de  voetbalvereniging met de viering van het 75-jarig bestaan!

EINDELIJK; DE NIEUWE GEVELPLAAT!

De nieuwe gevelplaat siert sinds enkele weken het Hospice-gebouw. En 
daarmee is de vernieuwde huisstijl, die in 2021 voor het 10-jarig jubileum 
van het Hospice is toegepast, nu compleet.

Het ontwerp van dit fraaie exemplaar is gemaakt door grafisch vormgever 
Arjen IJff, die ook verantwoordelijk was voor de gehele restyling van de 
huisstijl van het Hospice. Bill Kaandorp, bestuurslid van de Stichting 
Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater, had de eer om de plaat een 

prominente plek te geven naast de hoofdingang. Daar valt het direct op! Het is 
vooral herkenbaar en een welkom aan alle bezoekers van het Hospice!

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS!
Golfbaan Kavel II, de gebroeders Dylan en Brian Jonk voor het be-
langeloos beschikbaar stellen van hun gehele complex!
Het restaurant Kavel II, het drankje en het hapje, en het diner door 
Karin en Martine tegen zwaar gereduceerde prijs verzorgd!
Golfsport en Golfschool Kavel II, die zich tegen gereduceerd tarief 
beschikbaar hebben gesteld voor o.a. Clinic en golfspel!
Golfclub Kavel II Beemster, Ascoba Makelaardij en Lankelma 
Geotechniek, voor alle golfballetjes!
Chocoladefabriek “de Beemster” van de familie Klijnsma, Van ‘t Hek 
Funderingstechniek Beemster, Cono Kaas-makers, Golfclub Kavel II 
Beemster, Wijnimport J. Bart, Siem Knol Alstroemeria Kwekerij; deze 
sponsoren voor een financiële ondersteuning!
GHI Koeltechniek uit Zaandam (Danny Kamta), Multicraft uit Zaandam, 
Willibrord Driessen uit Purmerend, “de Volendammers”; deze groep doet al 
jaren mee en sponsort het evenement.

Het bestuur, de vrijwilligers en Rotaryclub Purmerend Polderland bedanken alle 
sponsoren en deelnemers voor hun fantastische bijdragen aan deze Benefiet 
Golfdag voor het Hospice het Thuis van Leeghwater in Middenbeemster.

Vervolg van pagina 3
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LIEVE POST IN DE BRIEVENBUS

Het is altijd wachten wat de post ons brengt, vaak geadresseerd en verwacht. 
Maar onlangs lag daar een blanco envelop tussen alle andere geschreven 
stukken. Enigszins verbaasd opende de coördinator deze envelop en trof een 
handgeschreven briefje aan van Joost met daarbij een telefoonnummer…

Op het briefje stond te lezen dat hij één jaar lang het statiegeld had opge-
spaard en dit wilde schenken aan een goed doel. Deze actie leverde hem het 
fraaie bedrag op van € 112,65.
“Dit is voor al het goede werk dat jullie verrichten in het Hospice.”
Zonder verdere toelichting ..

Uiteraard zijn wij blij verrast met deze postbezorging en over het waarom Joost 
speciaal voor het Hospice heeft gekozen..
Joost zal het wel weten.
Dank je wel Joost, het maakt onze dag weer heel bijzonder!

FRAAI BEDRAG VAN ACTIE RABO CLUBSUPPORT

De actie RaboClubSupport is afgesloten 
met een feestelijke uitreiking in het theater 
De Purmaryn te Purmerend. Het Hospice 
mocht daar een mooie cheque met een waar-
de van € 443,70 in ontvangst nemen. Dit klinkt 
ons “als muziek in de oren” want hiermee maken we 
een goede start voor de aanschaf van een geluidsin-
stallatie, voor op de vier kamers van de bewoners. Zij 
hebben dan de mogelijkheid om hun eigen muziek af 
te spelen en te beluisteren.

Alle aanwezigen genoten deze avond tijdens een ge-
varieerd programma van muziek en de interessante 
lezing over “insulineresistentie” door voedingsdes-
kundige Henk Jan Koershuis. Namens de Vrienden 
van het Hospice waren Frits Janssen, Corrie Jaarsma 
en Bill Kaandorp aanwezig. 

Ruim 3000 leden van Rabobank Waterland & Om-
streken hebben hun stem gegeven aan de tweehonderd- 
negentien deelnemers.
Dank u wel voor iedere stem die aan het Hospice is 
gegeven!



Op loopafstand van de 
protestantse Beemster-
kerk De Keyser, een “li-
berale en oecumenische 
ontmoetingsplek voor 
geloof, zingeving, cultuur 
en gemeenschap” zoals 
wordt omschreven op de 
website van de kerk, ligt 
de pastorie waar domi-
nee Nico Schroevers en 
zijn vrouw Marie wonen. 

Ik spreek de dominee (“Nico”) eind mei voor 
een gesprek over zijn betrokkenheid met het 
Hospice. Zoals zoveel vrijwilligers is ook Nico in 
contact gekomen met het Hospice door vragen 
welke leven bij de tijdelijke bewoners.
Geestelijk welzijn in de laatste periode van een 
leven begint vaak met een onrust over het ster-
ven of met de schok van het plotseling termi-
naal ziek zijn. Soms zijn er ook vragen over “als 
er toch wat is” na de dood. Het is voor de 
meeste predikanten onbelangrijk of je kerkelijk 
of gelovig bent geweest.

GEESTELIJKE VOOR DE BEWONERS VAN HOSPICE
Nico is daar heel duidelijk over in het gesprek. 
Hij schetst kort de tegenstelling die er kan zijn 
tussen oud en jong, de zorg voor “later” of “bin-
nenkort”, de afwezigheid of aanwezigheid van 
een kerkelijke opvoeding: de vraag voor een ge-
sprek met een geestelijke lijkt veelal van “bui-
tenkerkelijken” te komen. Zoals Nico ervaart is 
de samenhang in de samenleving wel iets min-
der geworden in de afgelopen decennia, maar 
in een dorpse gemeenschap speelt de kerk als 
betrokken deel van die gemeenschap een 
     mooie rol. Voor hem als 
        predikant speelt dit geen rol: 

als de vraag uit de samenleving komt, en dan 
met name van bewoners van het Hospice, dan 
is hij er. En de Beemsterkerk-gemeente die hem 
in dienst heeft en betaalt ondersteunt dat. Nico 
wordt door medewerkers van het Hospice dan 
ook graag gezien als “de vaste predikant/gees-
telijke”.

HOE IS DE TERUGLOOP IN DE BEEMSTERKERK?
Nico meldt dat er altijd vrij veel mensen bij de 
diensten aanwezig zijn. Opvallend genoeg lijkt 
het volgens hem op reacties na theaterbezoek: 
“toch wel leuk, moeten we vaker doen!” “Er zijn 
in de Beemsterkerk vaste kerkgangers maar 
ook veel “losse”, en dat alles in een goede mix. 
Gedurende de Corona tijd mochten er lange tijd 
niet meer dan 30 aanwezigen zijn. Dat was wel 
ingewikkeld. Als je heel lang niet kunt gaan 
raakt het wel wat uit je systeem. Gelukkig was 
er wel altijd een live-stream waardoor men-
sen konden meevieren via het beeld-
scherm. Nu is het fijn dat er al weer 
een aantal maanden veel meer kan 
en dat de ontmoeting weer uitbun-
diger is. En of je nu 1 keer komt of 
10 keer per jaar, we proberen al-
tijd iets “samen” te doen, sa-
menhang te bevorderen, iets te 
betekenen. Vanuit de kerkge-
meenschap worden veel activi-
teiten ondernomen, zoals groe-
pen en lezingen. Ook in de 
kerkdiensten zijn er regelmatig 
gasten. Zo was een tijdje geleden 
Trudy Glandorf-Jonk er om iets 
over haar werk bij het Hospice te 
vertellen.”

DS. NICO SCHROEVERS
OVER ZIJN BETROKKENHEID BIJ HET HOSPICE

Als de vraag uit de samenleving komt, en dan met name van bewoners van het 
Hospice, dan is hij er …

INTERVIEW

Lees verder op pagina 7
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SAMENHANG BEVORDEREN
Verder veel activiteiten die belangstelling trek-

ken, een aantal koren treedt regelmatig op en er 
zijn zogenaamde 40dagen projecten vanuit een 
bepaalde achtergrond, de koren trekken aan-
dacht, er worden rommelmarkten georganiseerd, 
een jeugdmusical en wat al niet meer. “Alles om 
de samenhang en gemeenschapszin te bevorde-
ren. En dat lukt in een dorp misschien gemakke-
lijker dan in een stad. De kerk is daarbij ook een 
plek van zingeving, lief en leed delen en ook vra-
gen waar je niet meteen een antwoord op hebt.”

UITDAGINGEN VOOR DE KERK
“Er zijn diverse uitdagingen voor de kerk, zoals: 
hoe ga je om met eenzaamheid in de polder? De 
kerk kan dan een aanspreekpunt zijn, niet alleen 
voor kerkelijken, maar voor allen, vooral veel ou-
deren, waar eenzaamheid het vaakst voor komt. 
Er is bijvoorbeeld “vriendschappelijk huisbezoek”, 
met regelmatig bezoek van ouderen en met twee 
gezellige middagen met muziek en ontmoeting in 
de Kersttijd. Maar ook de jaarlijkse bollentocht en 
veel typisch Beemster activiteiten. De hiervoor 
genoemde kerkelijke activiteiten komen dan ook 
ter sprake. De Beemsterkerk heeft ongeveer 700 
kerkleden, maar daarbuiten tref je ook veel bewo-
ners, onder andere leden van de koren.”

JEUGWERK
Het jeugdwerk krijgt hernieuwde aandacht, met 
name de jongeren tussen 10 en 12 jaar. “De 
jeugd tussen 12+ en 16+ is nu vaak weg als ge-
volg van Corona en moet bijna helemaal opnieuw 
opgezet worden. Er was onlangs wel weer voor 
het eerst in bijna drie jaar een jeugdmusical. De 

vorige liep na een jaar 
repeteren twee keer 
stuk op een lockdown. 
Er is een kinderkoor, de 
kinderdiensten zijn weer 
opgestart, etc. De dorp-
se gemeenschapszin 
komt weer nadrukkelij-
ker in beeld dan bij-
voorbeeld in een grote 
stad, waar de “afstand” 
groter lijkt.”

OVER “STAD” GESPROKEN: WELKE ROL SPEELT DAN DE  
FUSIE MET PURMEREND EEN ROL?
Mijn opmerking dat die fusie door de Beemster-
lingen in het begin nogal negatief lijkt te zijn  
benaderd speelt volgens Nico niet (meer) zo. 
Beemsterlingen vinden hun weg in bestuurs- en 
andere plekken. “Soms is het nog wel zo dat 
vanuit Purmerend-stad Beemster structuren niet 
meteen gevonden worden, maar dat komt wel. Er 
is ook een aantal jaren geleden een zogenaamd 
“Verbindingsnetwerk” opgezet door burgemees-
ter Don Bijl, toen door de komst van meer asiel-
zoekers in Purmerend de vlam in de pan dreigde 
te slaan. Daar zijn Beemster organisaties nu bij 
aangesloten. Er is nu op gemeenteniveau over 
diverse onderwerpen en activiteiten twee keer 
per jaar overleg met de Gemeenteraad, Spurd, 
stichting De Wereldtuin etc. Over samenwerking 
gesproken. Dan kom je elkaar tegen en ”als er 
wat speelt” is dat dan gemakkelijker uit de we-
reld te helpen.” Treffend verwoord hij de fusie 
als: ”samenwerking Beemster/ Purmerend is een 
nieuwe bal aan de Kerstboom”!

2023 – 400 JAAR BEEMSTERKERK
Als laatste meldt Nico dat het 400 jarige bestaan 
van het kerkgebouw volgend jaar gevierd zal 
worden, onder andere met een mooie revue. 
“Normaal” is zo ’n revue er in Beemster elke 25 
jaar bij een jubileum van de polder, volgend jaar 
een keertje tussendoor: “400 jaar is toch een ex-
tra feest waard, en wat is het mooi om samen 
met heel veel mensen cultuur en gemeenschap 
weer te laten sprankelen.”

KUNSTWERK
De foto die Nico speciaal in de pastorietuin wilde 
laten maken heeft voor hem een speciale reden. 
Samen met zijn vrouw Marie heeft hij eens een 
beeldhouwcursus gevolgd met wisselend suc-

ces. Het beeld waar hij zich bij wilde laten fo-
tograferen is dan ook uitdrukkelijk niet door 

hem, maar door zijn vrouw gemaakt. 
Waarvan akte!

Wim Buts

Vervolg van pagina 6



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 aftrek-
ken (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.

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