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Dat ze dat voor mij overhebben. Zo lief!

‘Nederland van boven’ had Anita 
Donné niet eerder gezien. Collega’s 
van het werk lieten haar wens 
uitkomen: een helikoptervlucht, 
samen met haar kinderen Leanne 
en Peter.

“Ben nooit eerder van de grond 
geweest. Was daar helemaal groen in. 
Als ik op de stoeprand stond had ik bij 
wijze van spreken al hoogtevrees”, 
grapt Anita op een van de laatste 
mooie septemberdagen, rond de tafel 

in de tuin van Mariaweide. “Sinds tien 
jaar werk ik bij Center Parcs, het 
Heijderbosch in Heijen. Als vlinder 
van groep 8 ruimde ik de grote 
rommel op voordat Miranda, Femke, 
Martina en Ilona aan de schoonmaak 

Links van Anita haar kinderen Leanne en Peter, rechts haar collega’s Martina, Ilona en Marjan. Helaas ontbreken Miranda en Femke op de foto.

Collega’s regelen sprookjesachtige helikoptervlucht voor Anita Donné
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Graag wil ik beginnen met alle 
lezers van deze nieuwsbrief een 
gezond en gelukkig 2018 toe te 
wensen. Gezondheid en het kunnen 
leven van een ‘goed leven’ (en dat 
niet alleen in materiële zin) zijn 
immers twee belangrijke thema’s 
voor ons allemaal. 

Voor Hospice Mariaweide is 2018 een 
bijzonder jaar. Wij vieren ons tienjarig 
bestaan, ons tweede lustrum. Als 
thema voor dat heuglijke feit hebben 
wij gekozen: “Van Waarde Blijven”. 
Daarmee willen we uitdrukken, dat we 
enerzijds willen vasthouden aan de 
oorspronkelijke waarden van onze 
organisatie, en anderzijds ook naar de 
toekomst kijken: we willen immers van 
waarde blijven en vasthouden aan onze 
missie: ‘Een gastvrij huis van liefde en 
aandacht, voor onze gasten en hun 
dierbaren’.  
Ik ben eens in de geschiedenis gedoken 
en heb gekeken naar de oorspronkelijke 
betekenis van het allereerste hospice in 
Europa. Daarvoor moeten we terug 
naar 1967, dus exact 50 jaar geleden, 
naar Londen, Engeland. In 1967 opende 
Cicely Saunders het eerste hospice in de 
westerse wereld, het St. Christopher’s 
Hospice, na een voorbereidingstijd van 
elf jaar. Cicely was verpleegkundige en 
is later arts geworden. Dus we kunnen 
zeggen dat de oprichters van 
Mariaweide een stuk sneller klaar 
waren met de oprichting, maar bedenk 
wel dat Cicely Saunders een echte 
pionier was. Het eerste hospice had 
plaats voor 30 gasten. Het grootste doel 
van Cicely Saunders was om zieke 
mensen de kans te geven de laatste 
dagen van hun leven aangenaam vorm 
te geven. Mijn partner Tonnie heeft in 
1972 een maand stage gelopen in dit 
hospice in Londen. Zij herinnert zich 

Vervolg_van voorpagina

nog goed dat veel gasten in dit hospice 
in hun laatste dagen genoten van een 
ijsje of van geleipudding, twee typisch 
Engelse lekkernijen. Zoals onze koks in 
Mariaweide onze gasten verwennen 
met lekker eten, zo gebeurde dat ook al 
in het eerste hospice.  

Cicely Saunders had twee belangrijke 
uitgangspunten in haar werk, die ook 
voor ons nog steeds van waarde zijn:
• De eerste luidde: “You matter till you 
die”: Je doet er toe totdat je sterft. We 
kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is voor mensen, ook 
voor onze gasten, dat ze weten en 
ervaren dat ze ertoe doen, dat ze 
belangrijk zijn voor anderen, ook in de 
laatste dagen van hun leven. In 
Nederland heeft Els van Wijngaarden 
een prachtig boek geschreven over dit 
thema onder de titel: Voltooid Leven. 

• De tweede gedachte was: “How 
people die, remains in the memory of 
those who live”. Vrij vertaald: wat 
nabestaanden zich vooral herinneren is 
de manier waarop hun naaste 
gestorven is. Menswaardig sterven is 
een recht van iedereen waar we met 
zijn allen een belangrijke bijdrage aan 
kunnen leveren. De medewerkers van 
Mariaweide proberen dit dag in dag uit 
te doen, en dat verdient een dikke 
pluim. 

konden beginnen. Jao, want det is 
mich mei ’n rotzooi! Marjan is onze 
floormanager. Schatten van collega’s. 
Blijkbaar heb ik eens laten vallen dat 
ik nooit gevlogen had - de financiële 
middelen waren er gewoon niet voor - 
en ik er wel nieuwsgierig naar was. 
Dat hebben ze opgepikt. Ze googleden 
en kwamen uit bij HeliFlight. Na een 
uitleg konden ze een gratis vlucht voor 
mij regelen.”

Sprookje
“Het is helemaal niet akelig. Je merkt 
niet eens dat je vliegt. Een vliegtuig 
gaat schuin de lucht in, een helikopter 
gaat in een rechte lijn en niet heel 
hoog. We zouden in Someren 
opstijgen, maar daar bleek het te 
mistig. Toen zijn we in de buurt van 
Tilburg opgestegen. Mijn zoon had 
eveneens niet eerder gevlogen en mijn 
dochter enkele maanden tevoren voor 
de eerste keer met haar vriend naar 
Valencia. In een strakblauwe hemel 
vlogen we over de Biesbosch, de 
Efteling - een sprookje! - en Den 
Bosch. Ik vond het een hele ervaring. 
Wat zitten sommige mensen toch over 
Nederland te klagen. Wat wonen wij in 
een prachtig land! Toen we na een half 
uur landden en ik mijn collega’s zag 
staan, kwamen de waterlanders. Dat 
ze dát voor mij overhebben. Zo lief!”

Alles geregeld
Als een vlinder vliegt Anita (56) ook 
door het hospice. Zowat de hele dag is 
ze in touw en maakt ze een praatje 
met iedereen. Ze geniet van de zorg, 
de toewijding en de gemeende 
belangstelling. Daarnaast is Anita blij 
met haar volle agenda en verheugt ze 
zich op de afspraakjes met mensen die 
ze goed kent. Hoewel de prognose 
definitief is en haar stem hoorbaar te 
lijden heeft onder de bestralingen, 
houdt ze zich sterk.
“Vier weken geleden is het ontdekt. 
Schildklierkanker. Om de tijd te 
rekken, zodat ik wat meer tijd met de 

De uitgangspunten van Cicely Saunders 
zijn na 50 jaar nog steeds actueel voor 
ons hospice. Uiteraard is de 
vormgeving inmiddels anders dan 50 
jaar geleden, maar de inspiratie blijft. 
Wij beseffen ons ook heel goed, dat wij 
bij ons werk in Mariaweide deel 
uitmaken van een grotere omgeving, 
waar u als lezer van deze nieuwsbrief 
ook deel van uitmaakt. Vandaar dat wij 
onze overwegingen bij het thema “Van 
Waarde Blijven” graag met u willen 
delen. 

Jan Custers, voorzitter    

kinderen kan doorbrengen, krijg ik 
bestralingen. Uiteindelijk is er niks 
tegen te doen. Denk dat ik kerst niet 
haal”, zegt ze onverbloemd. 
“Eigenlijk sukkel ik al vanaf januari. 
Voelde me heel moe. Normaal als ik 
thuiskwam van het werk ging ik het 
gras nog maaien. Nu lag ik gelijk op de 
bank en dacht: ik ben kapot! 
Maandenlang ben ik naar de huisarts 
gerend. Ik kreeg een dikke nek. Een 
snelle, dan weer traag werkende 
schildklier zou het kunnen zijn. Ik 
kreeg allerlei lapmiddeltjes. Op een 
gegeven moment, in september, 
meende de huisarts: “Ik weet het niet 
meer”, en stuurde me door naar de 
internist. Na drie dagen wist ik het. Op 
dat moment zakt de wereld onder je 
voeten weg. Maar ik krabbelde snel op. 
Mijn kinderen moesten onderdak. 
Hun vader is niet meer in beeld. 
Gelukkig is dat nu geregeld. Leanne is 
achttien en gaat bij haar vriend en zijn 
ouders in Kerkrade wonen en haar 
studie in Heerlen vervolgen. Mijn 
zoon Peter van zestien, die studeert 
aan Den Hulster, komt bij mijn 
nichtje, de dochter van mijn zusje in 
huis. Mijn kinderen zijn in één klap 
volwassen geworden. Ik heb ze overal 
bij betrokken. Dat moet wel. De 
dingen die ík eerst voor ze deed: een 
afspraak maken bij de tandarts, 
wassen, strijken, doen ze nu allemaal 
zelf. De uitvaart heb ik voor een groot 
deel geregeld. De rest vullen zij straks 
in.”

Engeltje
Op advies van het ziekenhuis kwam 
Anita als gast in Mariaweide terecht. 
Ze mocht niet meer naar huis, omdat 
ze een hartstilstand kon krijgen of een 
bloeding in haar longen. 
“Het hospice is nu mijn thuis. Voor de 
kinderen is het ook beter. De zorg die 
ik hier krijg is nergens beter. Leanne 
en Peter kunnen komen wanneer ze 
willen, en als ik wil kan ik even de stad 
in of zo. Neem wel altijd mijn 

medicijnen mee, voor nood.”
Bewonderenswaardig, zo overdacht en 
nuchter als Anita te werk gaat. Wat 
niet wil zeggen dat ze haar emoties af 
en toe kwijt moet. 
“Ben ontzettend kwaad op mijn 
huisarts geweest. Heb haar de huid vol 
gescholden, dat ze mij een half jaar 
aan het lijntje heeft gehouden. Maar 
och, zou de uitslag dan anders geweest 
zijn? Er is niks aan te doen. Het is me 
overkomen. Ik ben het zelf niet schuld. 
Mijn moeder zocht haar heil in het 
geloof. Ze ging naar de kerk en 
bezocht vaak het Kapelletje van 
Genooi. Ik heb daar niets mee. 
Hoewel…”, zegt Anita onverwacht, 
terwijl ze met een schuin oog naar 
beneden kijkt en het minieme, 
goudkleurige sieraad op haar jasje 
aanraakt, “ik wel waarde hecht aan dit 
engeltje. Gekregen van een collega, ter 
bescherming. Zo lief!”

Klein mirakel
Het is half november als ik in de 
huiskamer van Mariaweide Anita 
Donné aantref. Er is een klein mirakel 
gebeurd: in plaats van achteruit is haar 
gezondheid vóóruitgegaan. Ook haar 
stem is weer terug. Opgetogen vertelt 
ze, dat ze over enkele dagen naar huis 
kan en haar nog wat tijd gegund is om 
met de kinderen samen te zijn. Verder 
zouden er ontwikkelingen zijn op 
medisch gebied, die haar zeldzame 
vorm van schildklierkanker gunstig 
zouden kunnen beïnvloeden. Anita 
grijpt die uitdaging met beide handen 
aan.

Helma Cremers    

Van de voorzitter

Van Waarde 
Blijven…



Naam: Inge van der Lande
Vrijwilliger sinds: april 2008
Functie: directe zorg/bestuurslid

Verwachting: Ik hoorde over de op-
richting van een hospice in Venlo en 
ging naar de informatie avond. Thuis 
besproken: hoe gaan we het doen? Uit-
eindelijk was ik de eerste die op solli-
citatiegesprek ging. 

De realiteit: Zat in de eerste cursus-
groep directe zorg vrijwilligers en 
vanaf 2009 zit ik ook in het bestuur. 
Van huis uit ben ik verpleegkundige. 
Tegenwoordig werk ik 32 uur in de 
week als operatiekamer assistente in 
ziekenhuis VieCuri. Dáár gaat het 
erom: wat kunnen we eraan doen om 
de patiënt een langer leven te bezor-
gen. Op Mariaweide help je mee om 
de gasten een mooi levenseinde te be-
zorgen. Ik zie het als een verlengstuk 
van mijn werk. Ben twee à drie dagde-
len in de maand op Mariaweide en leer 
zóveel! Het omgaan met elkaar, het 
laatste stukje levensfase van iemand 
meemaken. Aandacht geven en luiste-
ren. Soms gewoon er zijn en niets zeg-
gen. 

Belangrijkste verandering: Eerst 
was Mariaweide een huis dat begon, 
nu is het een huis dat staat. We begon-
nen in de directe zorg met 24 mensen, 
nu zijn het er vijftig. In het begin was 
alles goed, nu vindt iedereen ergens 
wat van. Een verandering van mentali-
teit. Daar moet je het beleid op afstem-
men. 
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Hospice Mariaweide viert tweede lustrum
Mariaweide kan trots zijn op alle (ruim 160) vrijwilligers, die samen met mensen in dienst van de Zorggroep 
er alles aan doen om het Venlose hospice draaiende te houden. Een deel ervan is sinds het prille begin bij deze 
enthousiaste club. In een reeks interviewtjes komen zij aan het woord over hun verwachting, ervaring én de 
mogelijke verandering door de jaren heen.  Helma Cremers    

Naam: Truus van de Vinne-Deckers
Vrijwilliger sinds: november 2008
Functie: secretariaatsmedewerker

Verwachting: In het begin werkte ik nog 
als secretaresse bij de Zorggroep op de 
Beerendonck en bij het Groene Kruis. Met 
één dagdeel in de week, op woensdag, be-
gon ik op het secretariaat van Mariaweide. 
Het voelde gelijk als een warme deken.

De realiteit: Vind het nog steeds een 
voorrecht om bij deze club te mogen ho-
ren. Nu ben ik er vrijdags. Tot mijn ta-
kenpakket hoort vergaderingen en over-
leggen bijwonen, de administratie 
bijhouden, agenda beheren, het infobul-
letin om de twee maanden versturen en 
alles wat verder voorbij komt. Ik zie het 
als een verlenging van mijn werk. Het 
geeft nut aan mijn vrije tijd. Ik heb grote 
bewondering en respect voor wat de an-
dere vrijwilligers doen, zoals de dames 
die de was verzorgen en de vrijwilligers 
van de directe zorg.

Belangrijkste verandering: In de 
loop van de jaren zijn de taken op het se-
cretariaat beter verdeeld en wat strikter 
geworden. Met gasten die ik in de huiska-
mer zie maak ik een praatje en ik beant-
woord de vragen van hun familieleden 
die het kantoor binnenlopen. Het komt 
heel nauw wat je zegt. Je moet je plaats 
weten wát je kunt bespreken. Daar wordt 
hier in huis op gehamerd.

Naam: Titia Bovee
Vrijwilliger sinds: de derde oplei-
dingsgroep.  
Functie: zorgvrijwilligster

Verwachting: Ik heb mijn hele werk 
carrière als verpleegkundige gewerkt. 
Na mijn pensionering, was toen 63, wil-
de ik niet achter de geraniums belanden 
en ben op zoek gegaan naar iets waar ik 
voldoening uit zou halen. Ik heb even 
moeten  nadenken of het Hospice de 
juiste plek voor mij zou zijn maar heb er 
snel mijn draai gevonden.

Realiteit: Ik heb hier veel geleerd. Het is 
prettig om iets te kunnen betekenen 
voor mensen in de laatste fase van hun 
leven. Dit geeft voldoening! Ieder mens 
sterft anders en daar moet je mee om le-
ren gaan. Alleen lukt dit niet maar met 
een fijn team van beroepskrachten en 
vrijwilligers wel. 

Wat is de belangrijkste verandering: 
Ik heb het Hospice zien groeien in de af-
gelopen jaren. In het begin was het dik-
wijls  zoeken hoe doen we dit of dat 
maar tegenwoordig zijn er duidelijke af-
spraken wie welke rol en taak heeft en 
wat er van iedereen verwacht wordt. Een 
compliment voor de leiding die met 160 
vrijwilligers  er in slaagt om alles onder 
controle te houden waardoor er een 
prettige werksfeer heerst. Ik ben nu 74 
dus ook voor mij beginnen de jaren 
langzamerhand te tellen. Ik kom nog 
elke keer met veel plezier en ga telkens 
met een goed gevoel naar huis. Meer 
kun je je niet wensen als vrijwilliger 
toch!

Naam: Cor Janssen 
Vrijwilliger sinds: 2008
Functie: klusgroep

Verwachting: Ik was 45 jaar onder-
houdstimmerman en werd door mijn 
achterbuurman, die in het bestuur 
van het hospice zat, gevraagd om bij 
de klusgroep te gaan. Ik had er geen 
verwachtingen van. Ik wimpelde het 
in het begin een beetje af, omdat ik 
van andere zorginstellingen had ge-
hoord dat beroepskrachten daar de 
vrijwilligers als pispaaltje gebruikten 
en daar had ik helemaal geen zin in. 
Toch besloot ik het te proberen.  

Hoe was de realiteit: Ik vond het 
van meet af aan juist heel leuk hier. Ik 
kom hier graag. Ik meld me alleen af 
als ik echt niet kan. In het begin wa-
ren we met vier klussers, nu zijn we 
met zijn zessen. In dringende gevallen 
komen we ook bij gasten op de kamer. 
Dat zijn bijna altijd speciale ontmoe-
tingen. 

Was is de belangrijkste verandering: 
Er is niet veel veranderd. Intussen is er 
wel een BHV. Daarnaast zijn we bezig 
met het verduurzamen van het ge-
bouw. Voor de rest is het hier altijd 
even gezellig. Je merkt geen verschil 
tussen vrijwilligers en beroepskrach-
ten.

Naam: Ella Giesbertz
Vrijwilliger sinds: maart 2008
Functie: directe zorg

Verwachting: Er aan kunnen bijdragen 
om mensen in hun laatste levensfase het 
naar de zin te maken. Ik zag Juliëtte Zan-
ders, op de Stadsomroep in 2005 en in 
maart 2008 startte ik met de cursus direc-
te zorg. Toen werkte ik nog in de thuis-
zorg. Heb altijd in de zorg gezeten, maar 
raakte in de ziektewet. Dit vrijwilligers-
werk is gebleven.

De realiteit: Dat fijne gevoel is gebleven. 
Niet één keer ben ik met tegenzin naar 
Mariaweide gekomen. Heb zoveel gedaan 
als ik kan en ga altijd met voldoening weg. 
Ik praat met collega’s erover en neem het 
niet mee naar huis. Handwerken is onder-
tussen een favoriete bezigheid geworden. 
In de avonddienst samen met twee gasten 
knuffeldoekjes breien of haken. Een gast 
die voor haar dochter die nog op school 
zit en geen relatie heeft, laat staan een 
kindje, een dekentje haakt met: Van 
oma… Dát blijft me bij. Niet iedereen 
heeft zin om iets te doen of te praten. Voelt 
zich te ziek of bang en wil niet graag alleen 
zijn. Aan bed zitten is dan voldoende.

Belangrijkste verandering: Het idee dat 
je met de gasten iets moet doen. Stil zijn is 
ook goed. Soms zijn ze met lichamelijke 
verzorging en een fris bed al heel blij.

Naam: Maria Lemmen
Vrijwilliger sinds: september 2008
Functie: gastvrouw/contactper-
soon gastvrouwen/gastheren en de  
bloemengroep

Verwachting: In een weekkrant zag 
ik een oproep staan: als gastvrouw 
werken in hospice Mariaweide… Wat 
die functie precies inhield? Eigenlijk 
had ik er tevoren geen voorstelling 
van.

De realiteit:  In het begin was het 
zoeken voor mij. Maar het bevalt pri-
ma. Gaandeweg zijn mijn werkzaam-
heden uitgedijd. Nadat ik gevraagd 
werd om voor iemand in te springen, 
werd ik ook de contactpersoon van 
deze werkgroep én van de bloemen-
groep. 

Belangrijkste verandering: 
De grootste verandering die ik be-
speur vanaf de start tot nu, is dat er 
een stapje teruggedaan is wat betreft 
het pamperen van de gasten. Natuur-
lijk leggen we ze nog steeds graag een 
beetje in de watten. Maar het hóeft 
niet altijd. Ieder mens is anders. Het is 
fijn als de gast dat aangeeft. Eerlijk 
zegt wat hij of zij wil. De gasten die 
naar beneden komen en in de huiska-
mer gaan zitten, zijn nog redelijk 
goed. Het is dan beter om te informe-
ren of je de tafel kan dekken of een bo-
terham voor ze kunt smeren. Want ál-
les uit handen geven? De een vindt dat 
fijn, de ander niet.
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Vervolg Hospice Mariaweide viert tweede lustrum

Naam: Jacqueline Derikx
Vrijwilliger sinds: oktober 2008
Functie: gastvrouw

Verwachting: Voorheen was ik dok-
tersassistente, een zinvol en leuk be-
roep. Daarna deed ik vrijwilligerswerk 
op de basisschool van mijn kinderen. 
Op een gegeven moment dacht ik: wat 
nu? Gastvrouw op Mariaweide? Niet 
geschoten is altijd mis! 

De realiteit: 
Het gevoel was al snel heel duidelijk: 
iedereen werkt hier met dezelfde in-
stelling. Na 2,5 jaar gastvrouw werd ik 
samen met Maria Lemmen contact-
persoon  van de werkgroep gastvrou-
wen/gastheren.

Belangrijkste verandering: In het 
begin was alles in grote lijnen uitgezet. 
Gaandeweg kwamen er aanpassingen. 
Het Wedgwoodservies bijvoorbeeld, is 
wel mooi maar bleek niet handig en 
werd al gauw vervangen door een 
praktisch servies. In het begin konden 
de gasten bestellen wat ze wilden. Al 
was het hertenbief, bij wijze van spre-
ken. Dat is te luxe. Daar draait het hier 
in huis niet om. Er zijn zoveel vanzelf-
sprekende dingen die véél meer waar-
de hebben. Een gast die je in de huis-
kamer hoort zuchten, daar loop je 
naar toe. Een arm om hun schouder. 
Vragen: zin in een kopje soep? Dan 
komt er een verhaal waar mooie ge-
sprekken uit voortvloeien.

Naam: Isaac Nanuru
In dienst sinds april 2008
Functie: directe zorg

Verwachting: “Je werkt daar wel met 
vrijwilligers”, waarschuwden mijn col-
lega’s van Martinushof. Maar ik ben 
rustig van aard, kan me goed aanpas-
sen en dacht: ik solliciteer en zie wel. 
Herinner het me als de dag van giste-
ren, mijn sollicitatie bij Pieter van 
Heugten en de contactpersoon van de 
vrijwilligers. Ineens kwam de vraag 
voorbij: Doe je aan sport? Dan kun je 
je namelijk afreageren. Sindsdien doe 
ik aan badminton. Dat geeft balans in 
mijn leven. 

De realiteit: Met het hele team zijn 
we in de zomer van 2008 twee à drie 
weken bezig geweest met het opzet-
ten, het maken van dossiers, protocol-
len en werkschema’s, van hospice Ma-
riaweide. Ik ben hier de enige man in 
het team van de directe zorg. Het voel-
de gelijk goed.

Belangrijkste verandering:  In ver-
pleeghuis Martinushof werkte ik al 
vanuit mijn hart. Op Mariaweide is dat 
gevoel nog sterker geworden. Het gaat 
vanzelf, komt door de ervaring die je 
hebt als je al 44 jaar in de zorg werkt. 
Dat je hier de tijd hebt om met de gas-
ten te praten, vind ik heel fijn. Want 
wat is belangrijk? De gast staat voor-
op, is mijn instelling.”

Naam: Huub van de Vinne
Vrijwilliger sinds: oktober 2008
Functie: Contactpersoon tuingroep

Verwachting: Ik ben altijd tuinder ge-
weest en heb mijn bedrijf verkocht. Wil-
de eigenlijk iets heel anders gaan doen als 
vrijwilliger. Mijn vrouw heeft bij de Zorg-
groep gewerkt en zei altijd dat mensen in 
de zorg iets speciaals hebben. Toch had 
ik best een beetje drempelvrees. Later 
merkte ik dat ik daar niet de enige in was. 
Toen we hier twee jaar werkten, kwam 
een bezorger een pakje afgeven. Die 
stond werkelijk te trillen bij de voordeur, 
omdat hij niet wist waar hij terecht zou 
komen. Toen hij binnenkwam en een 
kopje koffie aangeboden kreeg, voelde hij 
zich gelijk op zijn gemak.
 
Hoe was de realiteit: de gasten waar wij 
als tuingroep mee te maken hebben zijn 
zij, die de gezelligheid en het contact zoe-
ken in de huiskamer. Ik ervaar rust en be-
rusting in hun situatie en dan kan het 
heel mooi zijn om een gesprek aan te 
gaan. De ene keer is het licht en luchtig 
en dan weer diepgaander. Heel bijzonder. 

Was is de belangrijkste verande-
ring: Ik vraag me af óf er iets veranderd 
is. De gast staat hier centraal en de vrij-
willigers voelen dat heel goed aan. Dat 
vind ik nog altijd. Uitzonderingen beves-
tigen ook in dit geval de regel. Je krijgt 
heel veel terug voor je werk. Wat ik er in 
ieder geval aan overhoud, is rust. Het 
sterven komt hier op de tweede plaats, 
want hier leven de mensen nog. Tijd om 
te sterven, dat is wel heel belangrijk. Dat 
was tien jaar geleden zo en dat is nog 
steeds zo.

Naam: Petra Dammeijer
Vrijwilliger sinds: 2005 Functie: 
contactpersoon werkgroep relatie-
beheer

Verwachting: Ik kwam uit het Toon 
Hermans Huis en daarvoor uit de 
zorg, dus dat werkgebied was me niet 
vreemd. Ik verwachtte van het hospice 
dat het een thuis werd voor mensen in 
hun allerlaatste levensfase vol warmte 
en een liefdevolle, warme omhelzing. 

Hoe was de realiteit: Alles wat ik er-
van dacht, is uitgekomen.  

Was is de belangrijkste verande-
ring: Ik merkt dat ik zelf steeds kriti-
scher word tegenover nieuwe collega’s. 
Dat is wellicht het gevolg als je al lang 
ergens werkt. Als het gaat om de in-
richting en de aankleding doe ik juist 
heel erg mijn best om dingen níet te 
laten veranderen. We hebben veel zorg 
besteed aan de sfeer en bewaken die 
nog altijd. Ik krijg wekelijks goedbe-
doelde verzoeken om dingen aan te 
passen. Geregeld stellen vrijwilligers, 
maar ook familie en andere bezoekers 
voor om wat meer kleur in het interi-
eur te brengen. Menige vrijwilliger be-
schouwt het hospice een beetje als een 
verlengstuk van eigen woning en wil 
er een qua inrichting wellicht een per-
soonlijke tint aan geven. Maar als we 
dat zouden toelaten wordt het hier een 
bonte kermis. Met het bloemetjesdek-
bed, de streepjesgordijnen, de beeldjes, 
de boeken of andere  snuisterijen die 
we hier allemaal goedbedoeld aange-
boden krijgen. Maar de gast bepaalt 
uiteindelijk de kleur.

Naam: Esther Titulaer
In dienst sinds maart 2008
Functie: administratie/boekhou-
ding en daarnaast vrijwilliger

Verwachting: Het leek me altijd al 
fantastisch om als vrijwilliger voor een 
hospice te werken, maar eigenlijk had 
ik geen verwachting. 

Hoe was de realiteit: In het begin 
had ik de handen vol aan het werven 
van de nodige vrijwilligers. Het behan-
delen van allemaal die formulieren die 
we kregen en het organiseren van in-
formatieavonden. Wat me verder 
vooral opvalt, is de enorme betrok-
kenheid van mensen bij het hospice. 
Niet alleen van de vele vrijwilligers, 
maar ook van de middenstanders. Ei-
genlijk is dat tegelijk een beetje triest. 
Want pas op het moment dat de dood 
heel nabij is, krijg je ineens heel veel 
van anderen gedaan. Wat me ook 
steeds weer opvalt is dat de dood vaak 
als een dief in de nacht komt. In prin-
cipe is de gast hier om te sterven, maar 
toch komt de dood vaak onverwacht. 

Juist in die wetenschap vieren veel gas-
ten van het hospice de laatste weken of 
maanden van hun leven vaak en is het 
hier nooit een dooie boel. 

Was is de belangrijkste verande-
ring: Ik zie niet veel verandering of 
het moet zijn dat er in de loop der ja-
ren steeds meer regeltjes en afspraken 
zijn gekomen. Daar sta ik trouwens 
helemaal achter. Ik blijf werken met 
een team van positief gemotiveerde 
mensen en heb er daarom wel moeite 
mee als collega’s op een gegeven mo-
ment vertrekken. Ik heb ook een heel 
andere band met nieuwkomers dan 
met mensen van het eerste uur. Maar 
in grote lijnen is het nog steeds zoals 
het in het begin was. Het is mooi mee-
genomen als vrijwilligers zich prettig 
voelen in het hospice, maar belangrij-
ker is dat de gast zich hier thuis voelt. 
Feitelijk zijn de medewerkers op be-
zoek in het huis van de gast. Dan moet 
je je netjes, correct en terughoudend 
opstellen. Dat moet je je als vrijwilli-
gers blijven realiseren.

“Het mooiste cadeau dat je kunt geven is tijd….
het mooie dat je terug krijgt is voldoening en verdieping” 

Wij prijzen ons gelukkig met onze trouwe vrijwilligers maar er is ook plaats 
voor nieuwe aanwas. Kijk op onze website www.hospicevenlo.nl voor meer 
informatie.
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Geert Beurskens (61 jaar, Tegelen) is de 
man achter die intieme concerten. 
Toen hij twee jaar geleden zorgvrijwil-
liger werd viel hem op, dat er met 
Kerstmis geen speciaal concertje werd 
gegeven voor de gasten en hun familie. 
“Dat kon anders”, kijkt Geert nu terug. 
“Ik heb toen Leta Bell gebeld. Haar re-
actie was hartverwarmend. Samen 
met Bert van den Bergh heeft zij voor 
de gasten een concertje verzorgd. Een 
kerstprogramma; niet alleen kerstlied-

jes, maar wel liedjes die pasten in de 
sfeer van Kerst en van het hospice.”
Dat optreden zette letterlijk en figuur-
lijk de toon en bracht Geert Beurskens 
ertoe om vaker muzikale artiesten uit 
te nodigen. “Inmiddels is de lijst van 
muzikale vrienden, als ik ze zo mag 
noemen, uitgegroeid tot zo’n vijftien 
personen, die allemaal met liefde hier 
komen optreden. Ik heb nog geen en-
kele keer nee gekregen.”

Geert Beurskens realiseert zich terde-
ge, dat optreden in een theater heel 
wat anders is dan optreden in het hos-
pice, voor gasten die in hun laatste le-
vensfase zitten. “Maar toch”, aldus 
Geert, “komen de artiesten graag naar 
het hospice. Je merkt en voelt dat het 
ook voor hun best wel spannend is, 
dat ook zij ‘iets anders’ ervaren. Face 
to face met onze gasten, die hen aan-
kijken . Altijd weer even aftasten. En 
weet je wat zo mooi is? Al die artiesten 
hebben hun eigen repertoire, maar 

met ieders genre wordt hier toch de 
juiste snaar geraakt en dat zal onge-
twijfeld van doen hebben met die ‘an-
dere’ beleving. Als ik bijvoorbeeld 
Frans Pollux het liedje Hald mich ens 
vas hier in huis hoor zingen … als ik 
er nu aan denk krijg ik nog kippenvel. 
Wat trouwens ook zo mooi is? Niet 
alle gasten zijn in staat om naar de stil-
teruimte te gaan om te luisteren, maar 
dan gaan de artiesten naar de gast op 
zijn of haar kamer.”

Tegelenaar Geert Beurskens is vanaf 
zijn elfde verbonden aan de Passiespe-
len. Hij speelde rollen van Judas, Pila-
tus, hogepriester, enz. In het werkzame 
leven is hij salarisadministrateur bij de 
WAA en sinds twee jaar is hij zorgvrij-
williger. “Ik ben zeg maar twee jaar een 
soort buddy geweest van een oom, die 
aan kanker leed. Het was een last en 
een lust. Ik heb toen in mezelf ontdekt, 
dat dit werk me veel geeft en ik noem 
mijn vrijwilligerswerk in het hospice 

een cadeau, al had ik het eerste half jaar 
zoiets van, ojee, waar ben ik aan begon-
nen?  Ik ben een sterk voorstander van 
open deuren en ramen van het hospice, 
figuurlijk gesproken, en in die visie pas-
sen die kleine concertjes prima in .” 

Muzikale vrienden, ze mogen in dit 
verband best wel even worden genoemd: 
Bert van den Berg, Christel van Rijn, 
Egbert Derix, Frans Pollux, Jacques-Paul 
Joosten, Joep van Wegberg, Kitty 
Roeffen, Linda Zijlmans, Mirjam Alders, 
Nard Reijnders, Nienke Nasserian, Pieter 

Bartels, Fenna Ograjensek , Leta Bell en 
Sef Thissen.  Beide laatstgenoemden 
helpen Geert Beurskens met contacten 
en regelen “en daar ben ik heel blij mee.”
Voor dit jaar staat er elke twee maanden 
een optreden op de kalender. “Ik hoef 
maar te bellen en ze staan klaar. Dat is 
geweldig”, aldus Geert Beurskens. 
 
 
Albert Lamberts    
  

Er klinkt muziek in het hospice
Een aantal keren per jaar wordt er in de stilteruimte van het hospice toch stevig geluid gemaakt. De voormalige 
binnenkapel van de paters dominicanen met de fraaie glas-in-lood ramen is dan het decor voor kleinschalige 
concerten. Vloekt dat niet met elkaar, stilteruimte en muziek? Nee hoor, in dit geval zeker niet. Stilte kan klinken als 
muziek en muziek kan, zeker in deze zetting, bewogen stilte oproepen. En zo is dat dan ook in de kapel op de 
bovenverdieping van het hospice.
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Hulpverlening in Venlo bestaat al sinds 
eeuwen, zoals we in de laatste twee uitga-
ven van de Mariaweide Nieuwsbrief heb-
ben gezien. Aanvankelijk bestond hulp-
verlening vooral in ondersteuning van 
armen, later kwam daar gestructureerde 
ziekenzorg bij. Een volwaardig gasthuis 
kwam er in Venlo dank zij vooral de in-
spanningen van Angelina Sax in 1861.

De stichting van het nieuwe ziekenhuis 
aan de Begijnengang was natuurlijk voor 
Venlo een belangrijke gebeurtenis en, zo-
als verleden keer al geschreven, alles van 
enige importantie in Venlo werd in die tijd 
nauwlettend onder supervisie van de 
rooms katholieke kerk geplaatst. In dit ge-
val enigszins begrijpelijk, omdat het gast-
huis kon worden gebouwd op gratis be-
schikbaar gestelde grond van de 
Sint-Martinusparochie.   
Maar we zagen ook, dat de bisschopin 
Roermond, Mgr. Paredis, een gedetail-
leerd reglement voor het nieuwe zieken-
huis opstelde.
Artikel 7 van dit reglement luidde als 
volgt: Het bestuur van het gasthuis zal be-
staan: A. uit den tijdelijken Pastoor van de 
H. Martinuskerk of zijnen plaatsvervan-
ger; B. uit vier werkende leden, die den 
naam van Regenten dragen; C. uit twee 
honoraire leden.
Het aansluitende artikel 8 onderstreept 
nog eens de vooraanstaande positie van 
de clerus in het bestuur: De Pastoor of 
zijn plaatsvervanger is van regtswege en 
voortdurend lid en Voorzitter van het Be-
stuur; hij leidt de werkzaamheden van het 
Bestuur en zorgt voor de nauwkeurige 
naleving van dit Reglement.
Het zal niet of nauwelijks verbazing wek-
ken, dat de monseigneur de bestuursleden 
aanvankelijk zelf wilde benoemen. Dat 
moesten, zo stond in artikel 10 achtens-
waardige en bekwame meerderjarige R.K. 
manslieden der St. Martinusparochie zijn. 

Het mag duidelijk zijn, dat de bisschop in 
de in Venlo zo bekende ‘bestuursvijver’ 

Historie

Al eeuwenlang hulpverlening in Venlo (3)

ging vissen. Op 21 Junij 1861 werden de 
benoemingen van de bestuursleden be-
kend. Naast Pastoor Schrijnen namen aan 
de bestuurstafel plaats H. Mathieu Ant. 
Custers, wethouder, Wilh. Jacob, Hubert 
Canoij, ondernemer, Jac. Lod. Hub. Wol-
ters, bankier, en Jos van de Loo. Tot hono-
raire leden werden benoemd Frans Sax en 
Wilhelmus Schaffers. Al deze namen 
prijkten op menige andere bestuurslijst. 
Zo was bijvoorbeeld bankier / kassier 
Wolters voorzitter van het R.K. Armbe-
stuur, waarvan pastoor uit hoofde van 
zijn ambt vice-voorzitter was.

Het gasthuis, officieel R.K. Gasthuis St. Jo-
seph te Venlo geheten, kon in 1888 op 
voorspraak van Dr. Dubois een operatie-
kamer openen, waarmee de medische 
mogelijkheden natuurlijk aanzienlijk 
werden verruimd.
Er veranderde op het gebied van hulpver-
lening in de laatste decennia van de ne-
gentiende eeuw sowieso nogal het een an-
der, mede als gevolg natuurlijk van 
ontdekkingen (onder andere pasteurise-

ren en vaccin tegen hondsdolheid) en vele 
technische ontwikkelingen, maar wat het 
gasthuis betreft bleef één aspect onveran-
derd: de tomeloze inzet van de Zusters 
van Liefde, die met grote toewijding de 
gasten verpleegden. 

Hulpverlening in Venlo was evenwel meer 
dan opname en verpleging in het gast-
huis. Er waren in de stad, die net haar om-
knellende ommuring met grote voortva-
rendheid prijs gaf aan de slopershamer, 
diverse maatschappelijke instellingen ac-
tief om medeburgers, die verstoken waren 
van een toereikend inkomen te hulp te 
schieten. Daar komen we een volgende 
keer graag op terug.

Overigens: een klein deel van de vroegere 
stadsmuur staat aan de Maas en een gro-
ter deel staat in de tuin van de woningen, 
die grenzen aan het hospice. 

(Wordt vervolgd)

Albert Lamberts    

De Venlose geneesheren, die in het gasthuis aan de Begijnengang werkzaam waren in de jaren 
rond de eeuwwisseling 19e / 20ste eeuw. V.l.n.r. Dr. O. Wolters, L. Janknecht, V. Dubois, 
H. Receveur en A. Janssen.
(Foto uit Venlo in oude ansichten, uitg. Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1973)

Vacatures
Vacatures Contactpersoon indirecte zorg

Wij zoeken 2 contactpersonen voor hospice Mariaweide

• Groep Kookvrijwilligers

• Groep PR-Relatiebeheer

Wat is een contactpersoon indirecte zorg binnen Mariaweide?
De contactpersoon indirecte zorg is aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de eigen taakgroep. Hospice Mariaweide 
kent in zijn totaliteit de volgende groepen: kookgroep, wasgroep, klusgroep, bloemengroep, tuingroep, gastvrouw/
gastheer, algemeen ondersteunende groep en werkgroep relatiebeheer. 

De contactpersoon indirecte zorg bewaakt mede de kwaliteit van het functioneren en houdt de deskundigheid en de 
juiste attitude van de vrijwilligers van de eigen groep op peil.
Hij/zij vertegenwoordigt de groep in de werkbijeenkomst met de teamleider. 
De teamleider van Hospice Mariaweide is hiërarchisch leidinggevende van alle vrijwilligers. 
Zij heeft een aantal operationele taken gedelegeerd naar de contactpersonen. De contactpersonen geven functionele 
aanwijzingen aan de vrijwilligers van hun taakgroep. Ook de professionals kunnen de vrijwilligers functionele 
aanwijzingen geven.

De contactpersoon indirecte zorg is vrijwilliger indirecte zorg met extra taken. De contactpersoon indirecte zorg 
is verantwoordelijk voor de extra taken, maar kan onderdelen hiervan desgewenst delegeren naar een andere 
vrijwilliger uit de werkgroep. Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met 
Christine van Heur: 06-23824850/christine.van.heur@dezorggroep.nl

Vacature: Directe Zorgvrijwilliger. Cursus start in maart 2018

Wordt jij onze collega vrijwilliger?
Wij zoeken jou! Mensen met een warm hart om zorg op maat te kunnen geven aan mensen in hun laatste 
levensfase. Je ondersteunt de verpleegkundige in de persoonlijke verzorging van onze gasten. Maar je helpt 
ook bv bij eten en drinken of begeleiden naar het toilet.

Daarnaast is er door jou altijd iemand om een kop koffie te zetten voor familie, een was te draaien of een boek 
voor te lezen. Kortom er gewoon te zijn!

Waar moet je aan voldoen?
Je hoeft geen zorg opleiding te hebben.
Je start met een aantal thema-avonden. Denk aan til technieken, communicatie en lichamelijke zorg.
Je krijgt geen boeken en examens, wel extra bagage om er goed te kunnen zijn voor onze gasten.
Heb je er helemaal zin in gekregen?

Via info@hospicevenlo.nl kun je je enthousiasme delen en wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
Alvast tot ziens!



12 Mariaweide_nieuwsbrief jaargang 13, nummer 1_februari 2018

Column_De maand december, waarin ik 
deze column schrijf, is de maand waarin 
we vaak meer dan anders nadenken 
over de tijd. Als ik bijvoorbeeld, onze 
kerspullen uit de doos haal, denk ik altijd: 
‘Goh, ik heb ze er nog maar net ingedaan. 
Is dat al een jaar geleden? Het lijkt wel een 
maand!’ En aan het eind van deze maand 
nemen we afscheid van het oude jaar en 
verwelkomen het nieuwe …. weer een 
jaar verder: “wat gaat de tijd toch snel”. 
Dat laatste zeggen we natuurlijk niet 
alleen in december, maar veel vaker op 
momenten dat we op de kalender of de 
klok kijken en voelen dat de tijd tussen 
onze vingers glipt. We beseffen dan dat 
de tijd in dit leven beperkt is.

Maar we kennen ook momenten dat we 
de tijd vergeten. Bijvoorbeeld wanneer 
we aan het wandelen zijn of koken of 
gezellig aan het filosoferen met goede 
vrienden. Op zulke momenten leven we 
niet in de klokkentijd, die vergeten we, 
maar in het ‘tijdloze hier en nu’. Het zijn 
vaak mooie momenten die ons voeden. 
We voelen ons verbonden met wat we 
doen, maar vooral met het tijdloze zijn. 
We zijn dan niet uit op een doel, een 
prestatie, iets dat in de toekomst af moet, 
maar we zijn er gewoon hier en nu.  Maar 
vroeg of laat keren we terug naar de 
klokkentijd. “O ja, ik moet nu weg, want 
ik moet nog zoveel doen”. 
“Moeten” hoe zo, van wie moeten we 
nog zoveel doen?  “Ja, voor mijn werk 
moet ik nog veel doen, en de hond moet 
nog uit en de kinderen moeten toch 

ook te eten krijgen en vanavond moet 
ik nog vrijwilligerswerk doen in het 
hospice.” Druk, druk, druk, we kennen 
het allemaal en als we niet oppassen 
gaan we helemaal op in de klokkentijd 
en vergeten we dat we er gewoon zijn, 
helemaal in het “tijdloze hier en nu”.
Tijdens afscheidsrituelen of 
uitvaartdiensten gebruik ik als geestelijk 
verzorger vaak een prachtig gedicht over 
de tijd. Hij is – in klokkentijd gerekend – 
3000 geleden geschreven en staat in het 
boek Prediker uit het Oude Testament. 
Maar het gedicht is nog steeds actueel 
en in die zin “tijdloos”. Het brengt ons 
ook in het “tijdloze”, want het beschrijft 
zo mooi dat er voor alle dingen in het 
leven een tijd is: voor geboren worden 
en sterven, voor huilen en lachen, voor 
rouwen en dansen etc. En dan zegt de 
schrijver zo mooi: “Ik heb gezien wat de 
mensen allemaal gegeven is om zich mee 
bezig te houden; en alles wat er is, is goed 
in zijn eigen tijd.” 
De kern van deze tekst is, denk ik, dat we 
ons niet te veel in de klokkentijd moeten 
begeven, de tijd van moeten en het 
presteren. Als we ons meer realiseren dat 
we in wezen zijn, tijdloos hier en nu, dan 
kunnen we ons begeven in de “tijd” van 
het mogen en het laten zijn wat er is. 
“Er laten zijn wat er is”, dat is misschien 
extra nodig als we weten dat we 
binnenkort moeten sterven. Maar ook 
extra moeilijk, want we willen nog zoveel 
en we moeten het van ons zelf allemaal 
nog steeds heel goed doen. Maar al dat 
moeten en presteren blijkt zeker in deze 
laatste periode van ons leven relatief. 
Accepteren dat het is zoals het is, dat we 
(geweest) zijn die we zijn, dat helpt ons 
om iets te doen dat we ook midden in 
het leven kunnen doen: meer zijn in het 
“tijd-loze” en minder in de klokkentijd. 
Een mooie “tijdloze” decembermaand 
toegewenst. 

Reacties zijn welkom op 
roel@hekking-essentie.nl

Roel Hekking, geestelijk verzorger   

Een groot aantal vrienden, bedrijven, 
overheden, instellingen, verenigingen, 
fondsen, nabestaanden en particulieren 
ondersteunen Stichting Hospice Venlo  
in financiële en materiële zin. Het 
stichtingsbestuur wil iedereen bedanken 
voor zijn of haar  fantastische support 
en hoopt dat velen zullen volgen. Voor 
de jaarlijkse exploitatie is veel geld 
nodig. Zonder de hulp van sponsoren, 
donateurs en subsidiegevers kan het 
hospice eenvoudigweg niet bestaan. 

Verder zijn wij erg blij met de bijdrage 
van Stichting Maatschappelijk 
Steunfonds Blerick, waarmee we de 
herdenkingsdiensten voor de 
nabestaanden 3x per jaar kunnen 
organiseren.

Fondsen_Stichting Maatschappelijk 
Steunfonds Blerick | Roparun 

Overheden_VWS, Gemeente Venlo

Kunstenaars_Marijke Billekens | 
Eric Toebosch | Peter Verheyden | 
Willebrord de Winter

Sponsors / vrienden (o.a.)_I-FourC , 
Reuver | Schobbers Zaadhandel | Nizza 
Bloembinders Venlo |  Jules van den 
Hombergh | Plaza Grafica, Venlo

Ook helpen? 
Wilt u Stichting Hospice Venlo helpen 
en financieel ondersteunen? Dat kan als 
sponsor en als particulier donateur. 
Stuur een e-mail naar 
info@hospicevenlo.nl of bel onze 
penningmeester Floris Amendt, 
telefoonnummer 06-309 75 372.

Het rekeningnummer van Stichting 
Hospice Venlo:
IBAN NL50 RABO 0106763466
BIC RABONL2U

Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

SponsorenTijd


