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Cis
SCHRIJFT

VIJFTIEN jaar Hospice Zenit

‘De mooie dingen die ik heb meegemaakt overheersen. 
Die zijn moeilijk onder woorden te brengen. Die draag ik 
met mij mee, die koester ik, die vormen de basis voor de 
komende jaren’.

Met deze woorden sloot ik mijn stukje in de glossy die 
uitgegeven is bij het 10-jarig bestaan van ons hospice. Wat 
lijkt dat lang geleden.

Als ik door de glossy blader zie ik veel mensen die nog steeds 
in het hospice werken. Ik zie ook mensen waarvan ik denk: 
waar zou die gebleven zijn? En ik zie mensen die overleden 
zijn. Dank aan iedereen; we hebben veel meegemaakt met 
elkaar.

Voor nu de vraag of ik iets wil schrijven over de afgelopen 
vijf jaar. Ik blader door het boek van de eerste vijf jaar; 
de glossy van tien jaar en de jaarverslagen van de laatste 
jaren. Het duizelt me; wat is er veel gebeurd, wat zijn er 
veel mensen betrokken geweest en wat hebben we voor 
veel mensen gezorgd met ons allen.

Wat feiten over de laatste vijf jaren:

•   We hebben voor 376 mensen gezorgd en jaarlijks knapt 
er gemiddeld 10% van de gasten op en wordt dan 
overgeplaatst naar een instelling of gaat naar huis.

•    De bedbezetting was tussen de 80% en de 86 % en de 
gemiddelde verblijfsduur tussen de 22 en de 27 dagen.

•   Er waren jaarlijks tussen de 68 en de 88 gasten en in
de jaren dat er veel mensen waren was het gemiddelde 
verblijf lager. 

•   Gemiddeld behoud 75% van de mensen de eigen huisarts 

IN ONS HOSPICE
STERVEN WE SAMEN
Deze uitspraak vraagt om uitleg. Immers overal lees je: 
sterven doe je niet alleen. Maar nergens staat dat je sterven 
samendoet. Doodgaan doe je alleen. Jouw lijf gaat dood en 
niet dat van een ander. Het sterven is echter meer dan het 
lijfl ijke doodgaan.

Als mensengroep vormen we een gemeenschap, een 
collectief, gelijkwaardig aan elkaar. Bij een geboorte komt 
er iemand bij en bij het sterven verliezen we iemand. 
De levensgeschiedenis van de overledene vormt mede 
onze herinnering, onze geschiedenis. We vormen een 
gemeenschap maar ook als we samen zijn, kan ieder zichzelf 
blijven.

Waarom sterven we dan samen in het hospice?
In ons hospice leeft een sterk gevoel van saamhorigheid.
We voelen ons verbonden met onze gasten en hun familie.
Collegiaal naar elkaar en naar de organisatie, op voet van 
gelijkheid. We werken eensgezind om een hoge kwaliteit 
van zorg te blijven bieden. We trachten een harmonieus, 
sfeervol, vredig, warm bijna thuis-huis te bieden aan onze 
gasten en hun familie. We vormen samen een gemeenschap 
met behoud van en respect voor ieders eigenwaarde.
Sterft een van onze gasten dan verliezen we iemand uit onze 
gemeenschap. Maar we hebben ook de eer gekregen een 
klein deel uit te mogen maken van de levensgeschiedenis 
en onze herinnering hieraan draagt bij aan de verrijking van 
onszelf.

Dit alles doen we niet vanuit een gesloten eenheid.
Nee, we kunnen dit doen omdat we gesteund worden door velen. 
De Venrayse gemeenschap, onze sponsoren, de ‘Vrienden 
van hospice Zenit’, de Venrayse huisartsen en apotheken, 
Proteion die onze professionaliteit mede bewaakt, de VPTZ, 
en het VieCuri ziekenhuis.

Tijdens de laatste levensfase nemen we onze gast en zijn 
naasten op in onze hospice-gemeenschap en dragen we 
gezamenlijk zorg voor een zo goed mogelijke kwaliteit van 
de levenstijd die nog rest.

Dit sterven doen we dus samen tot aan de dood.

Lilian Keijzer - Bors
Voorzitter bestuur Hospice Zenit

15 JAAR ZORG, RESPECT 15 JAAR ZORG, RESPECT 
EN BETROKKENHEID
Een prachtig jubileum van alweer 15 jaar Hospice Zenit. 15 
jaar een thuis in Venray voor onze vaders, moeders, ooms, 
tantes, andere familieleden en vrienden in de laatste fase 
van hun leven. Daarmee is het ook duidelijk dat Hospice 
Zenit voor onze gehele samenleving van grote waarde is. 
Een enorme steun voor haar gasten die aangewezen zijn op 
palliatieve terminale zorg en hun naasten.

Dankzij jullie inzet als huisartsen, verpleegkundigen, 
verzorgenden en vrijwilligers is het mogelijk om in een 
huiselijke sfeer, mooie, dierbare laatste momenten samen 
te beleven. Herinneringen die voor altijd blijven. 

Mijn vrouw heeft een tijd lang als vrijwilliger gewerkt 
voor een hospice en zo zelf kunnen zien hoe belangrijk en 
betekenisvol het werk is. 

Wat zou het mooi zijn als dit jubileum een extra dankbaar 
en feestelijk tintje had kunnen krijgen, door middel van een 
samenkomst van alle betrokkenen bij Hospice Zenit. Door 
de huidige Covid-19 maatregelen zal het anders verlopen 
dan gehoopt. 

Toch hoop ik oprecht dat de verbondenheid met onze 
samenleving voelbaar is voor jullie allemaal. Een dankbaar 
gebaar voor jullie geweldige inzet en betrokkenheid.

Graag breng ik samen met mijn vrouw, later dit jaar zodra 
het mogelijk is, Hospice Zenit een bezoek. Ik ben oprecht 
geïnteresseerd in het hart van jullie hospice en hoop 
daarmee spoedig nader kennis te maken. 

Een felicitatie voor jullie geweldige werk al 15 jaar lang!

Luc Winants
Burgemeester 
van Venray

en is daar over het algemeen tevreden mee.

•     De tevredenheid van nabestaanden is 9 of iets meer. 
Over 2020 is dat nog niet berekend, maar dan is de 
tevredenheid lager, en dat heeft onder andere te maken 
met de beperkende (bezoek) maatregelen.

•   Er is door gasten en/of hun naasten geen gebruik gemaakt 
van de klachtenregeling.

•   Er is een goede samenwerking met Proteion Thuiszorg.

Er is scholing geweest over diverse thema’s:

Onder andere over mantelzorg, de levenseindekliniek, om-
gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen, 
omgaan met mensen met dementie, werving van vrijwilli-
gers; compassiemoeheid en onderlinge samenwerking tus-
sen vrijwilligers en beroeps in de zorg. 

De jaren lopen over in elkaar: er zijn medewerkers 
gegaan, gekomen en gebleven. Er is inmiddels ook een 
PR-werkgroep. Er zijn ook nieuwe ‘functies’ ontstaan. Het 
jaarverslag ziet er anders uit. De poort kan open via de 
telefoon. 

Een hoogtepunt was er in 2018, toen bestonden we 12½ 
jaar en konden we onder andere vieren dat er 41 mensen 
vanaf de start werkzaam waren in ons hospice. 

Landelijke tendensen zijn ook bij ons terug te zien; de 
administratiedruk in de zorg blijft hoog, vrijwilligers binden 
zich voor kortere tijd, er zijn niet alleen gasten met kanker, 
maar ook vaker mensen met chronisch lichamelijk lijden en 
dementie.

2020 wordt natuurlijk gekenmerkt door corona en dat zullen 
we nooit vergeten.

Wat alle jaren is gebleven is het grote warme kloppend 
hart dat we met ons allen vormen. De gastvrije zorg die we 
samen nastreven op alle fronten die is gebleven. De goede 
dingen die gebeuren blijf ik koesteren.

Cis van Deurssen 
coördinator
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KERNWAARDEN
DOOR DE BRIL VAN

In de voorlaatste nieuwsbrief stond het artikel over 
kernwaarden van goede palliatieve zorg in Hospice Zenit 
geschreven door Lilian Keijzer, voorzitter van het hospice.  
De redactie besloot hierop in vervolgartikelen met diverse 
betrokkenen dit thema nader uit te diepen. Voor het eerste 
artikel ging de redactie in gesprek met Lilian Keijzer en 
bestuurslid Alexander Croonen. Voor dit tweede artikel ging 
de redactie in gesprek met Mariëlle Pijpers en Liesbeth van 
Aarssen. We spraken elkaar op afstand via beeldbellen. 

Mariëlle Pijpers is als verpleegkundige ruim zes jaar 
werkzaam in het hospice. Naast de directe zorg is ze lid van 
het Netwerk Palliatieve zorg waar ze ondersteunt bij het 
organiseren van scholingen met betrekking tot palliatieve 
zorg, voor vrijwilligers en professionals. Daarnaast is ze ook 
aandachtsfunctionaris palliatieve zorg bij Proteion voor het 
hospice Zenit en de thuiszorg in de regio Venray. Liesbeth 
van Aarssen is naast haar werk als maatschappelijk werker 
in de psychiatrie, sinds drie jaar werkzaam in het hospice 
als vrijwilliger in de directe zorg. 

Wat vind je belangrijk in je werkzaamheden 
voor het hospice?   
Mariëlle: Ik heb eerder gewerkt in een verpleeghuis, de 
thuiszorg en een ziekenhuis voordat ik de overstap maakte 
naar het hospice. In het hospice ervaar ik de ruimte om de 
gasten te bieden wat op dat moment nodig is; inspelen op 
de behoefte van een gast maakt dat het voor mij iedere dag 
fi jn is om te werken. Voortdurend signaleren, observeren, 
schakelen, afschakelen en afstemmen met de gast en zijn/
haar naasten. Geen dag is hetzelfde, dat maakt mijn werk 
erg boeiend! Na een drukke dag ga ik altijd met energie 
naar huis. 

Liesbeth: Dat ik van betekenis mag en kan zijn voor de 
gast in de laatste fase van het leven en de naasten kan 
ontzorgen. Ik heb persoonlijk ervaren (mijn broer en mijn 
moeder zijn in het hospice gestorven) hoe waardevol het 
is om te worden ontzorgd. De zorg (taken) uit handen 
kunnen geven, was voor mij het meest waardevolle. Zo 
kreeg ik zelf de rust en ruimte om te rouwen om diegene 
die ik ging verliezen. Na een dienst ben ik altijd dankbaar 
dat ik gast mag zijn bij de gasten. 

Hoe heb je je manier van werken met de kernwaarden 
in het hospice eigen gemaakt?
Mariëlle: Toen ik hier kwam werken ben ik me gaan 
specialiseren. Aan het Erasmus heb ik de opleiding 

palliatieve zorg voor verpleegkundigen gevolgd. Hierdoor 
leerde ik kritisch te kijken; wat zie ik bij iemand die gaat 
overlijden. Ik heb de eerste tijd veel in de nacht gewerkt. 
Dat gaf mij de tijd om te kijken wat er met een lichaam 
gebeurt in de laatste levensfase. En refl ecteren met mijn 
collega’s; ik heb veel geleerd van mijn collega’s. 

Liesbeth: Voordat je start als vrijwilliger volg je een cursus 
waarin je de basis van het werken leert, en alles is na te 
vragen. Je leert veel door te vragen en praten en te kijken 
hoe collega’s werkzaamheden verrichten. Als je openstaat 
voor feedback kun je ook veel leren en weer toepassen. 

Echt jezelf zijn
Ze geven beiden aan dat je vooral jezelf moet zijn!  Als 
je niet echt bent voelen mensen dat feilloos aan. Mensen 
worden gevoeliger in deze fase. En blijven refl ecteren, 
terugkijken met de andere collega’s ‘hoe zou jij dat doen? ‘ 
om zo van elkaar te leren.  

Kun je een voorbeeld noemen van hoe je 
de kernwaarden toepast in je werk? 
Mariëlle: Ik doe dat door goed te luisteren naar de behoefte 
van de gast.  Dit kunnen diepgaande gesprekken zijn, 
maar het kan ook een gesprekje zijn over de vogels in de 
tuin, een gesprekje over vroeger of een grapje.  Er wordt 
ondanks het verdriet ook veel gelachen in het hospice. 
Een gast mag, maar hoeft niet alles met je te delen, daar 
hebben we respect voor. Vaak is ‘het er zijn’ of ‘iets te 
laten’ al voldoende. Als iemand angstig is om te gaan 
slapen; kan ernaast zitten al voldoende zijn.  Het kan zijn 
dat een gast niet dagelijks verzorgd wil worden, dan slaan 
we een keer over. Of een gast wil die dag niet douchen 
om zo energie over te houden voor het bezoek wat komt. 
Of juist door wel vaste structuur te bieden zoals iemand 
gewend is; dagelijks hetzelfde ontbijtje serveren als thuis, 
in plaats van elke dag vragen wat iemand wil gebruiken.

Gasten kijken vaak terug op het leven. Heb ik het goed 
gedaan? Samen kijken we wat de behoeftes zijn voor de 
gast. Als het nodig is schakelen we de geestelijk verzorger in. 

Liesbeth: Mijn werk als maatschappelijk werker in de 
geestelijke gezondheidszorg heeft me geleerd mensen in 
hun zijn te accepteren en niet alleen naar het ziektebeeld 
te kijken, maar naar dat wat nodig is, zij dus nodig hebben. 
Dat werkt bij het hospice niet anders. Ik ben een Venrods 
megje, vaak heb je dan meteen een gespreksonderwerp, 
dat schept een soort van band. Een zachte aanraking ter 
geruststelling of een gesprekje ongeacht afkomst of religie. 
En daarbij in acht te nemen nooit over iemands grenzen 
heen te gaan. Voor mij is het belangrijk dat de gasten hun 
leven kunnen afsluiten zoals zij dat zelf willen.

Hoe betrek je de naasten erbij?
Mariëlle: Door bij de intake meteen te informeren hoe het 
gaat met de naasten, hun behoeftes te peilen, dat kan zijn 
dat men de zorg uit handen wil geven, zodat er meer tijd 
is om samen herinneringen op te halen. Maar het kan ook 
zo zijn dat een partner juist mee wil blijven helpen met 
de verzorging. Soms verblijft een partner bij de gast op 
de kamer, zetten we een knuff elbed in. Of gebruiken ze 
samen de warme maaltijd, altijd goed verzorgd door onze 
kookvrijwilligers. 

Liesbeth: Voor mij is helder dat familie de bron van kennis 
is van de gast en dat we daar zorgvuldig mee moeten 
omgaan en gebruik van kunnen maken. 

Wat zou je nog wensen voor het hospice?  
Mariëlle hoopt dat deze vorm van zorg in het hospice kan 
blijven bestaan en dat de coronamaatregelen soepeler 
kunnen worden, want het haalt het hart uit ons werk. Het 
gemis van een arm om iemand heen, terwijl het zo hard 
nodig is; dat vind ik erg schrijnend. Het gaat er toch om 
wie je hand vasthoudt in deze moeilijke periode. Deze tijd 
maakt me wel erg duidelijk hoe belangrijk fysiek contact 
is. En ik wens dat mensen goed op tijd het gesprek met 
elkaar aangaan. Hoe wil jij je leven eindigen? Maak 
samen een plan. Benoem wat je wenst. Weet dat wij in 
het hospice warmte, zorg, rust, aandacht en huiselijkheid 
kunnen bieden.  

Liesbeth wenst altijd een volle bezetting; want dat betekent 
dat veel mensen weten wat het hospice te bieden heeft. Je 
wilt dat mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, 
warmte, zorg en aandacht ontvangen en dat kunnen wij 
bieden! 

Aandacht, alles draait om aandacht, op de eerste plaats 
voor de gast, maar ook voor hun naasten en voor je 
collega’s. Met deze mooie woorden ronden we het gesprek af.  

Ondanks dat het gesprek op afstand, via beeldbellen, 
plaatsvond, voelden wij de warmte en passie die Mariëlle 
en Liesbeth hebben voor het werk in het Hospice.  

Wij danken hen voor het open gesprek. 

Ingrid Driessen en 
Karin Overbeek 

In maart 2021 bestaat het hospice 15 jaar. Bestuur, 
leiding en redactie vonden hierin de aanleiding om naast 
de gebruikelijke bijdragen in de Nieuwsbrief hier extra 
aandacht aan te besteden. 

Een groep medewerkers heeft gehoor gegeven om een 
terugblik te schrijven. We hebben hen een aantal vragen 
voorgelegd, vragen voor iedereen aangevuld met vragen 
die van toepassing zijn op hun specifi eke taak en plaats 
binnen het hospice. Hun bijdragen staan door de hele 
Nieuwsbrief verspreid, we hebben de serie de titel ‘Het 
hospice en ik’ meegegeven.

De vragen voor iedereen zijn: 

• Hoe reageren mensen als je zegt dat je in het hospice 
werkt? Ook nu met corona?

• Als je hebt gewerkt en je gaat weer naar huis waar 
word je dan blij van?

IN MEMORIAM

Bert Elderhorst

Sinds de start van het hospice is Bert als vrijwilliger aan 
het werk geweest. Eerst samen met zijn vrouw zorgde hij 
in de keuken voor een uitstekende maaltijd voor de gasten.

Hierna is hij als bezorger van de Nieuwsbrief begonnen 
een heeft dit meer dan 10 jaar gedaan. Je kon Bert voor 
alles vragen, hij was nooit te beroerd om iets te doen.

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

In december jl. is hij door een noodlottig ongeval om het 
leven gekomen. Wij zullen hem missen maar in gedachten 
is hij nog bij ons.

De redactie van de Nieuwsbrief
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Ik ben Miek Raedts, medewerker directe zorg en eerste 
contactpersoon voor de zorgmedewerkers. Ik maak samen 
met Christine de roosters voor de medewerkers en wanneer 
er mensen zijn die om welke reden dan ook niet kunnen 
dan zorgen we voor vervanging (bij acute zaken) als zij 
zelf een keer niet kunnen mogen ze zelf een oplossing 
zoeken. Ik ben nu 15 jaar bij het hospice betrokken en 
daar heb ik geen spijt van.

In eerste instantie een beetje verbaasd, van doe jij dat 
werk, hoe kom je daarbij? Dat is toch niet leuk. Als je ze 
dan uitlegt en vertelt dat mensen geen 24 uur per dag 
kunnen huilen en verdrietig zijn en dat we heel veel mooie 
en leuke momenten samen kunnen beleven komt er een 
“aha ervaring”, ja dat is ook logisch. Ook merk je wel 
eens dat er mensen zijn die er nog weinig over nagedacht 
hebben als ze zelf nog geen ervaring hebben met afscheid 
nemen van een dierbare.

Voor ons is het ook zo dat in het hospice mensen komen, 
waar jezelf geen band mee hebt. Dat maakt het ook 
gemakkelijker.

Ook kan ik vertellen dat ik het fantastisch mooi werk vind, 
omdat wat je kunt geven aan mensen je daar een heleboel 
dankbaarheid voor terug krijgt, die niet te betalen is.

Met de corona merk ik niet zo veel verschil alleen de 
contacten zijn minder, vooral met familieleden die anders 
wel eens een kopje koffi  e komen drinken in de huiskamer 
en dat mag nu niet.

Ik vind zelf dat het niet zoveel uitmaakt welke vorm van 
vrijwilligerswerk je doet, als het maar bij jou past. Ook bij 
een voetbalclub heb je mensen nodig die zomaar iets voor 
anderen doen. SAMEN KRIJG JE VEEL VOOR ELKAAR

Als je hebt gewerkt en je gaat weer naar huis waar 
word je dan blij van?
Ik word heel erg blij van de kleine momenten of iets wat 
je hebt kunnen of mogen doen, voor iemand. Een klein 
voorbeeld: Ik ben ’s nachts een keer opgestaan om een 
mevrouw twee lepeltjes ijs te geven. Zij heeft daar zo 
intens van genoten dat ik ’s morgens zingend naar huis 
ben gereden en de auto helemaal vol zat met blijdschap.

Mensen vinden het heel mooi als je zegt dat je medewerker 
bent in het hospice. Ze vragen belangstellend wat voor 
werk je doet en spreken hun bewondering uit over de 
manier waarop er wordt gewerkt met veel aandacht voor 
de gasten en hun familie.

Ook nu tijdens deze coronatijd! Dit vrijwilligerswerk 
verrijkt mijn leven en geeft mij voldoening, omdat ik iets 
kan betekenen voor de hulpbehoevende medemens. In 
deze coronatijd is er voor de werkgroep voor nazorg helaas 
niet zo veel te doen.

De herdenkingsdiensten kunnen niet doorgaan. Juist in de 
voorbereiding van deze bijeenkomsten steken we veel tijd, 
opdat de nabestaanden een mooie herinnering hebben aan 
de herdenking. Nu blijft het werk beperkt tot het via de 
mail doorgeven van overlijdens aan collega’s en het sturen 
van condoleance- en jaarkaarten naar de familie van de 
overleden gasten. Ook namens het hospice aanwezig 
zijn bij de uitvaart is niet mogelijk in verband met het 
coronavirus. Er zijn vele mooie en dierbare momenten in 
de herdenkingsdienst, mede door de eigen inbreng van de 
nabestaanden.

Om er dan toch een te noemen is het moment waarop een 
dochter voor haar overleden moeder op de saxofoon “Rooj, 
mien däörp ien de Pieël” speelde.

Een wat moeilijk moment was het verhaal van een zoon 
in het Engels. Dit zorgde voor een wat ongemakkelijke 
situatie, met name omdat het wat lang duurde en het voor 
de meesten niet goed te volgen was.

Wilma Gommans
nazorg

Hoe combineer je je eigen werk/gezin met dit 
vrijwilligerswerk?
Voor mij is dit prima te combineren met mijn gezin en 
werk. Je kunt aangeven wat je mogelijkheden zijn om te 
helpen in het hospice. Wat wel belangrijk is dat je partner 
en/of kinderen goed begrijpen wat het voor jou betekent 
en achter je staan. Anders is het niet gemakkelijk om het 
vol te houden.

Hoe heb je afgelopen coronajaar ervaren 
wat betreft je werk?
In eerste instantie vond ik het wel een beetje spannend 
allemaal, maar er is zo zorgvuldig mee omgegaan in het 
hospice, in een woord geweldig. Wat ik al aangaf dat je 
minder contacten hebt met familieleden en soms ook met 
de gasten om hun ook zo min mogelijk risico te laten 
lopen. Het is zoals het is en zorg hebben en netjes met 
elkaar omgaan is wel heel belangrijk.

Miek Raedts
directe zorg

Het werken in de tuin vind ik fi jn, vanwege het buiten bezig 

zijn. Ook omdat de gasten van de tuin kunnen genieten. 

Verbetering gaat in overleg met elkaar en Cis.

Theo Janssen
tuingroep



STOFJES DIE HUN 
BESTEMMING VONDEN
  
Lang voordat ik redactielid van de Nieuwsbrief werd, 
hoorde ik al over het baarkleed van het Hospice Zenit. 
Wat is een baarkleed? Waarom een baarkleed? Is het een 
algemeen gebruik? Wie maakte het baarkleed? Kortom het 
maakte me toen nieuwsgierig. Toen ik twee jaar geleden 
redactielid werd, stelde ik na een tijdje voor een artikel aan 
het baarkleed te wijden. 
Die nieuwsgierigheid was er nog.

Het 15-jarig bestaan van het Hospice is nu de aanleiding 
om dat te doen. Ik wist dat Elly van Wijlick de maakster 
was, logisch was haar te benaderen voor een gesprek. Ze 
wilde daar graag aan meewerken. Ik vroeg haar nog een 
andere betrokkene te vragen. Een gesprek met Elly van 
Wijlick en Margriet van Glabbeek was het gevolg en zo 
komt het baarkleed opnieuw uit de doeken!

Al pratende werd snel duidelijk dat ik met ‘vrouwen van 
het eerste uur’ aan tafel zat. Margriet docent binnen de 
verplegende/verzorgende beroepen heeft zich sinds de 
jaren negentig ingezet voor de ontwikkeling van ‘sterven 
thuis’. Dit leidde tot het ontstaan van de Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg in Venray. Daarna kwam ook het 
verschijnsel hospice op haar pad. Ze oriënteerde zich in 
den lande breed daarop. Hierbij ontdekte ze dat diverse 
hospices een zogenaamd baarkleed gebruikten. Een 
baarkleed, aldus Margriet, is een doek waarmee de kist 
van een gestorvene bedekt wordt. Het gebruik van een 
baarkleed kreeg in het hospice een functie bij het uitgeleide 
doen nadat de gast gestorven is. Het kleed staat voor de 
warme zorg die vanuit medemenselijkheid in het hospice 
gegeven wordt. 

Margriet was erg onder de indruk van dit gebruik. Ze 
vertelde erover tijdens de cursussen voor de vrijwilligers 
van het hospice. Graag wilde ze dit gebruik in het Venrayse 
hospice introduceren. Ze vroeg de cursisten of ze iemand 
kenden die zo’n kleed kon maken. Zo kwam Elly van Wijlick 
in beeld. Zij bleek naaldkunstenares te zijn en vooral 
bekwaam in het maken van quilten en patchwork. Al snel 
was duidelijk dat ze het een zeer bijzondere opdracht 
vond, een eer zelfs. Ze had nog nooit eerder een baarkleed 
gemaakt dus stelde ze zichzelf de vraag ‘Hoe begin ik aan 
zo’n opdracht?’ 

Deelnemers - aanstaande vrijwilligers van het hospice - uit 
de cursusgroepen meldden zich spontaan om een bijdrage 
te leveren. Creatieve mensen met affi  niteit voor zingeving. 
Gedachten en ideeën werden uitgewisseld en zo groeide 
het ontwerp.
Elly vertelt dat het logo ‘Zenit’, de kern van de quilt zou 
worden. Daarom heen vierentwintig patchwork-bloemen en 
op de hoeken de elementen – aarde – lucht – water – vuur. 
De letters H symboliseren de helpende handen. Het geheel 
zou als een warme deken worden met een bloemenhulde 
aan de overleden gast. 

De cursisten werden de makers van de bloemen, 
gemotiveerd een aspect van persoonlijke rouw te verwerken 
in hun ‘bloemenlapje’ en ook iets daarover te schrijven.  
Voorzien nog van wat praktische tips ging iedereen aan 
de slag. Een spannende periode brak voor Elly aan: wat 
zouden ze ervan maken? 

Nadat alle bloemenlapjes klaar waren, ging Elly aan de 
slag om er een geheel van te maken. Veertig componenten 
moesten een geheel worden. ‘Het was een proces dat op 
het gevoel ging, niet goed in woorden uit te leggen’. Een 
zeer arbeidsintensieve opdracht, waaraan ze al met al een 
jaar bezig is geweest. Ze liet echter blijken erg graag aan 
het baarkleed gewerkt te hebben. 

Een van de bloemenmakers schreef destijds: ‘Ik heb er heel 
veel vertrouwen in dat Elly met alle lapjes een heel mooi 
baarkleed zal maken.’ Margriet sprak ook nu nogmaals 
haar grote waardering uit. 

Afrondend bij de opdracht maakte Elly aanvullend nog een 
prachtig boek met de foto’s (gemaakt door haar man) van 
de gehele quilt en de bloemen ieder apart. De toelichting 
die elke vrijwilliger schreef is daarbij opgenomen. Bijzonder 
zijn de bloemen en de persoonlijke teksten, terecht op het 
kleed met een gouden rand.

Uit alle teksten viel er mij speciaal een op: Sommige 
stofjes hebben hun bestemming gevonden. De stofjes die 
door vele handen gegaan zijn, hebben hun bestemming 
gevonden in het prachtige baarkleed van hospice Zenit. Dit 
alles in de wetenschap dat elke gestorven gast zo op een 
waardige wijze het hospice verlaat, omgeven door warmte 
en medemenselijkheid.

Elly en Margriet en alle makers bedankt.   
  

Adie Steen

foto:  Sjaak van Wijlick

Ik wil namens de sfeergroep wel een woordje doen. Ik werk 
graag als vrijwilliger bij het hospice. Door de activiteiten 
van onze sfeergroep kunnen, we de gasten die in het 
hospice hun laatste levensfase doorbrengen, blij maken 
en laten stralen. Ze genieten van onze stukken met een 
lach op hun gezicht. Ik ben erg creatief en heb altijd wel 
ideeën!

Sinds kort doe ik ook de verse bloemen en dat vind ik 
geweldig om te verzorgen. De mooiste tijd van het jaar is 
toch wel in de kersttijd versieren. Om een gezellige sfeer te 
creëren voor de gasten, familie en personeel. Het mooiste 
compliment kreeg ik toen een gast bij mij stond en zei: 
‘wat heb je dat mooi gedaan!’

Irene Linskens
medewerker van de sfeergroep

Eerlijk gezegd weten maar heel weinig mensen dat ik me 
inzet voor het hospice. Als het toevallig ter sprake komt 
zegt men vaak, wat bijzonder….     

Qua corona. Mijn werkzaamheden verricht ik niet in de 
frontlinie maar achter de schermen, geheel coronaproof. 

Vrijwilligerswerk doe ik vanuit mijn hart.  Mijn bijdrage 
leveren als onderdeel van een team, (in- direct) iets te 
kunnen betekenen voor de medemens geeft mij het 
gevoel ertoe te doen. PUUR.  Binnen het hospice tellen 
afkomst, beroep, status of rijkdom niet. Iedereen zet zich 
onbaatzuchtig in, in redelijke anonimiteit. Dit alles maakt 
dat het hospice bij me “past’      

Schrijven en gedichten maken zijn een van mijn hobby’s. 
Het creatieve proces, (met de redactie brainstormen) dat 
voorafgaat aan de totstandkoming van de nieuwsbrief is 
erg interessant, leerzaam en leuk om te doen.

De redactie wil informatieve artikelen, en interviews 
afwisselen met nieuws en wetenwaardigheden vanuit 
het hospice (we stellen iedereen die betrokken is bij het 
hospice in de gelegenheid zijn of haar bijdrage te leveren).  
De nieuwbrief moet makkelijk leesbaar zijn, interessant 
voor een breed publiek.  

Ingrid 
Driessen
redactielid 

Driessen
redactielid 

8
9



111010

Karin IN GESPREK 
MET PIET STEEGH
Voor de rubriek In gesprek met…had ik een afspraak 
gemaakt met Piet  Steegh van de technische dienst. ‘Ik 
zal alvast bedenken wat ik wil zeggen, sprak Piet.’ Piet 
houdt van aanpakken! Bij aankomst werd ik aangenaam 
verrast door de goede voorbereiding van Piet. Wat hij me 
wilde vertellen had hij al, samen met zijn vrouw Nel, op 
papier gezet; een goede voorbereiding is het halve werk! 
Onder het genot van een lekker kopje thee hebben we zijn 
verhaal besproken en geef ik Piet het woord. 

Van je hobby je beroep maken 
Ik ben in 1950 geboren in Velden en opgegroeid in 
Wellerlooi (Tuindorp). Ik ben al jaren getrouwd met Nel 
en trotse vader van dochters Marieke en Anneke. Met Nel 
woon ik 33 jaar in een karakteristiek huis in Leunen.  Na de 
lts-machine bankwerken ben ik 30 jaar werkzaam geweest 
als automonteur. Daarna onderhield ik via NUMAC T.C.S. 
de productielijnen. Dat werk was op mijn lijf geschreven. 
‘Van je hobby je beroep maken, dat is iets dat iedereen 
toch wil!’  Sinds enkele jaren geniet ik van mijn pensioen.

Handig in metaal, hout, lood 
Ik heb veel hobby’s zoals houtbewerken/houtsnijden, lood 
bewerken, glas in lood, beeldhouwen, tuinieren, klussen 
in huis, en natuurlijk mijn vrouw Nel. Piet laat me tijdens 
ons gesprek, mooie beelden zien die hij gemaakt heeft. ‘In 
een razend tempo, want als het met een slijptol kan, ga ik 
natuurlijk niet met de hand bikken’, vertelt Piet lachend.  
Zingen bij het Venrays mannenkoor en de G.Z.N. (de 
groep zonder naam) behoort ook tot mijn bezigheden. De 
G.Z.N.-groep heeft een aantal keren voor de medewerkers 
van het Hospice gezongen en tijdens de herdenkingsdienst 
in de kapel van het ziekenhuis, het theehuis, en ook in het 
Hospice voor de gasten.

Willie Wortel bij het Hospice
Via Nel werd ik meteen actief betrokken bij het Hospice, 
al voordat de eerste steen gelegd was! Nel zat in het 
oprichtingscomité van het Hospice. We hebben samen met 
enkele personen van het oprichtingscomité regelmatig 

naar boerderijen, herenhuizen gekeken voor huisvesting 
van het Hospice. Uiteindelijk kwamen we terecht bij 
het voormalige nonnenhuis dat verbonden was aan het 
Elisabethziekenhuis; de locatie van het Hospice. Op deze 
plek is nieuwbouw gerealiseerd.

Ik werd meteen lid van de technische dienst. Een van 
de eerste klussen was het ophangsysteem van de quilt, 
(het baarkleed). De quilt moest door verpleegkundigen 
makkelijk er af te halen zijn en weer terug te hangen. Dit 
had veel voeten in aarde. De quilt is namelijk erg groot. 
Het is me gelukt om daar een goede oplossing voor te 
bedenken en uit te voeren. Maar ik doe het niet alleen, ik 
werk in de technische dienst in een team van vier personen. 
De samenwerking verloopt heel soepel en snel. In het 
begin werden we regelmatig gebeld, tegenwoordig worden 
we geappt om kleine acties uit te voeren bijvoorbeeld, een 
slot wat hapert, een kapot lampje, een lekkende kraan. 
Af en toe zijn er grotere klussen, er wordt dan gekeken 
wie daar de specialist in is. Zo houd ik me vooral bezig 
met mechanische en technische zaken, bijvoorbeeld de 
laatste klus; een schap boven de nieuwe po-spoeler maken 
en monteren en het maken van verlengstukken voor de 
oudere bedden.

Een klus die ik niet snel zal vergeten is een vermeende 
zuurstofl ekkage onder het systeemplafond; men hoorde 
een sissend geluid. Na wat zoekwerk bleek een piepende 
V-Snaar van de luchtverversing/airco het probleem te zijn.’
Ook een brandalarm dat niet ophield met piepen heeft me 
een hele zondag beziggehouden. Er was niemand van de 
alarmleverancier bereikbaar. Ook dit probleem werd weer 
opgelost.

Het vervangen van de keuken enkele jaren geleden was 
ook een uitdaging vooral qua tijdsplanning. Oude keuken 
eruit, schilder inplannen, stof afschermen, stukadoor 
inplannen, afstemming met de kookclub; er kwam wat bij 
kijken.

Lourdeservaring gebruiken in Hospice 
Ik ben ook wel 30 jaar als vrijwilliger mee geweest 
op Lourdesreizen en wel 50 jaar lid en leider van de 
scouting geweest. Dat waren natuurlijk geen technische 
werkzaamheden. Maar de kennis die ik daar heb opgedaan 
komt goed van pas in mijn contact met de gasten, als ik 
bijvoorbeeld een klusje bij hen op de kamer moet doen.
Heeft corona invloed op Piet zijn werkzaamheden?
Sinds corona gaan de contacten van de werkgroep meer 
via de app; en worden de klussen daardoor nog sneller 
opgepakt. Ik ben er blij mee, want dan hoef ik niet telkens 
op de P.C. te kijken! De maatregelen omtrent corona 
vragen wel weer wat aanpassingen in het hospice; dus dan 

kan de werkgroep weer aan de slag. Ik denk en werk daar 
graag aan mee! Niets is te veel gevraagd aan de werkgroep 
technische dienst!

Ik dank Piet voor het gezellige gesprek.

Karin Overbeek Knap hoor zeggen ze dan dat je 
dit werk kan doen, veel mensen 
denken dat er alleen maar 
verdriet is in het hospice, en 
dat is absoluut niet zo, er wordt 
ook heel veel gelachen. Gelukkig 
is het hospice nog corona vrij 
gebleven.

Welke situatie is je altijd bijgebleven?
De opname van mijn eigen moeder in het hospice, wat dit 
met je gevoel/emoties kan doen. Als ik nu een opname 
zie binnenkomen en ik zie het verdriet wat ermee gepaard 
gaat, dan weet ik precies wat er door die mensen heen 
gaat.

Wat maakt het soms zwaar om hier te werken, 
nu in corona tijd?
Het werk op zich is niet zwaarder geworden, het jammere 
is dat er op een afstandelijkere manier gewerkt moet 
worden, dat voelt minder persoonlijk. Het contact met 
de familie/naasten is anders. Doordat ze nu niet in de 
algemene ruimtes mogen komen zie je hen minder dan je 
soms zou willen. De interactie is hierdoor minder.

Kun je een leuke anekdote vertellen?
Een poosje geleden kwam er een gynaecologe een dagje 
mee lopen in het hospice omdat ze graag wilde zien waar 
ze haar patiënten naar doorverwijst als er geen genezing 
meer is. Op zich wel heel bijzonder natuurlijk. Aan de 
gasten werd eerst toestemming gevraagd of zij het goed 
vonden dat zij er met de verzorging bij zou zijn.

Een van de mannelijke gasten vond dit prima. Ondanks dat 
deze gast erg ziek was wilde hij toch nog erg graag een 
grapje uit halen en moesten we een klein kussentje gaan 
halen. Dit stopte hij zo onder zijn hemd/pyjama dat het 
net leek alsof hij zwanger was.

De gynaecologe moest er wel smakelijk om lachen. 

Narda van Bree 
directe zorg

Men kijkt bedenkelijk en vragen vaak of het niet eng is. 
Ze vragen dit omdat het voor de gasten de laatste dagen 
in hun leven zijn. In deze coronaperiode vinden mensen 
het spannend. Voor mij maakt het geen verschil waar ik 
vrijwilligerswerk doe. Ik doe vrijwilligerswerk om wat voor 
de medemens in mijn vrije tijd te betekenen. En omdat ik 
graag kook, werd het de Hospice.

Wat is het meest speciale dat je gekookt 
hebt voor een gast?
Het koken tijdens de kerstdagen is extra speciaal. En op 
speciaal verzoek van een gast heb ik mosselen met friet 
gekookt.

Hoe is het om voor een bekende gast te koken?
Om voor een bekende gast te koken is bij de eerste 
ontmoeting confronterend, maar eenmaal aan het koken 
is voor mij iedere gast gelijk.

Hoe redden jullie het in de coronatijd?
Het is nu zwaarder omdat we alleen moeten koken en niet 
zoals voorheen met 2 koks. Omdat de menukeuze minder 
uitgebreid is en door een goede planning te maken redden 
we het wel. Ook door thuis voorbereidingen te treff en 
kunnen we alleen het eten verzorgen. De zorg verzorgt 
het toetje wat ook verlichting geeft. 

Leuke anekdote...
Midden in de zomer vroeg een gast om erwtensoep... 
ik had nog een bakje erwtensoep thuis in de diepvries 
staan. De keer erna dat ik weer moest koken heb ik deze 
meegenomen voor deze gast, hij heeft er van genoten.

Na ieder kookmoment ga ik met een voldaan gevoel naar 
huis, daarom doe ik dit al 15 jaar. 

Wies Jeuken
 de kookgroep
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KOKKERELLEN IN EEN HOSPICE

Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend,

is verbonden, maar niet gebonden,

is onbetaalbaar, maar niet te koop,

is positief denken en positief doen,

met als verrijkend doel:

voor jezelf en de ander een goed gevoel.

In deze tekst vond en vind ik mijn drive om vanaf het 
moment dat Hospice Zenit operationeel is actief te zijn 
als lid van de kookbrigade, een groep van ruim twintig 
gemotiveerde vrijwilligers die dagelijks zorgt voor een 
smakelijke warme maaltijd voor de gasten.

De mensen in mijn omgeving - familie, vrienden, buren 
en goede kennissen - reageren over het algemeen zeer 
positief als zij horen dat ik op vrijwillige basis actief ben 
in het hospice. Hun vaak warme reacties ervaar ik als een 
ondersteunende stimulans.

Ik heb dan al aangegeven dat dit werk voor mensen 
in hun laatste levensdagen soms gepaard gaat met 
indrukwekkende ervaringen, maar dat ik niet gedeprimeerd 
raak. In Zenit is vaak sprake van levensvreugde en er wordt 
bij tijd en wijle veel gelachen. Ik heb in de voorbije vijftien 
jaren soms trieste maar ook tal van mooie momenten 
mogen beleven.

Zoals met een gast die aangaf dat hij nog zo graag één 
keer mosselen wilde eten. Ik gaf aan dat ik zijn wens 
natuurlijk wilde vervullen en stelde voor om dan met hem 
mee te eten en er een diner-voor-twee van te maken. 
Nadat ik voor de andere gasten had gekookt en de zaak 
had opgeruimd dekte ik de tafel met mooi tafellinnen 
en een brandend kaarsje, waarna ik de mosselmaaltijd 
uitserveerde. We dronken een heerlijk glaasje witte wijn 
en we genoten intens. Vooral de gast, mijn tafelheer, die 
na afl oop zichtbaar vermoeid maar voldaan opstond en mij 
bedankte met een zoen op elke wang.

Of die andere keer, nog niet zo lang geleden, toen ik kookte 
voor een gast met zijn echtgenote en twee kinderen. Mij 
was tevoren verteld dat de volgende ochtend bij hem 
euthanasie zou worden toegepast. Toen ik zijn kamer 
binnenkwam zei hij: ‘Hallo Mieke Custers, wat fi jn dat jij 
vandaag voor ons eten komt zorgen’. Ik keek de familieleden 
aan en herkende hen meteen, waarbij ik aangaf dat ik mijn 
beste beentje voor zou zetten om er iets lekkers van te 
maken. Ik kwam aanzetten met een tafelkleed maar dat 
wilde hij niet: ‘Hou het maar eenvoudig Mieke, het is geen 
feestdiner maar mijn galgenmaal, een servetje is genoeg.’
Zogezegd zo gedaan en echtgenote en kinderen aten 
heerlijk, de gast zelf gaf aan niet meer te willen. Maar 

Mensen, die ik vertel, dat ik in het hospice werk, reageren 
meestal met: ‘Goh, wat knap, is het niet eng? en ‘ zijn er 
genoeg Corona maatregelen in het hospice?’

Het werk als vrijwilliger in het hospice geeft me veel 
voldoening; ik kan heel veel betekenen voor de gasten en 
hun familie, die heel dankbaar zijn.

De PR activiteiten, die me het meest is bijgebleven, zijn 
al de avonden, die we georganiseerd hebben voor de 
Vrouwenbonden en KBO uit de regio. Iedereen luisterde 
aandachtig naar onze presentatie en iedereen was heel 
enthousiast.

Als PR-actie zou ik heel graag met nog meer mensen mijn 
enthousiasme over het werken in het hospice willen delen.

TonnyBovee-Kessels
medewerker PR

met de woorden ‘omdat je het zo lief vraagt’ bleek hij niet 
opgewassen tegen mijn vraag om nog één keer te genieten 
van een lekkere ananasbavarois. Ik keek de familieleden 
aan en zei dat ik het fi jn had gevonden dit nog voor hen 
te mogen doen. Ik verliet de kamer en kon buiten uit hun 
zicht mijn tranen niet langer bedwingen.

Bij het bereiden en op smaak brengen van gerechten geldt 
voor mij als vaste stelregel dat ik het zelf in elk geval lekker 
moet vinden. Hiervan moest ik afwijken toen een gast mij 
zei dat hij nog één keer zijn lievelingsgerecht zou willen 
eten. Ik kende het niet maar op zijn aangeven creëerde ik 
het: een gekookt aardappeltje, een portie bruine bonen, 
uitgebakken spekstukjes en een eindje vette braadworst. 
Dit alles vermengd met een saus van karnemelk. Toen ik 
het eindresultaat ging proeven gruwde ik van de smaak, 
maar de gast genoot ervan, hij zei dat het ontzettend 
lekker was en dat ik het niveau van zijn echtgenote had 
geëvenaard.

Nu heerst het coronavirus. Vanaf het begin van deze 
pandemie werd besloten dat het verzorgen van het 
dagelijks diner door één kok moest gebeuren. Op basis 
van persoonlijke overwegingen of bedenkingen binnen 
de familiekring besloten enkele vrijwilligers uit onze 
kookbrigade om hun werkzaamheden tijdelijk te staken. 
De overige dertien collega’s kwijten zich sindsdien op 
toerbeurt van hun kooktaak en houden elkaar via een 
groepsapp dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen 
in en rond de keuken van Zenit. 

Het werk is nu anders, je bent meer geïsoleerd en we 
kunnen niet meer met de gasten samen aan tafel in de 
grote woonkamer. Maar de collegialiteit en solidariteit 
binnen deze kookgroep geven je een zodanig positieve 
kick dat je niet van ophouden weet. Toch zullen we blij zijn 
als aan deze periode straks een einde komt en we weer 
met de volledige ploeg dagelijks met twee personen aan 
de slag kunnen.

Vijftien jaar kokkerellen in Zenit zijn geschiedenis. Ik besef 
dat ik gezien mijn leeftijd mijn langste tijd heb gehad en 
dat er straks een moment komt waarop ik afscheid moet 
nemen. Ik word dan beslist geprezen voor de geleverde 
inzet en mijn betoonde betrokkenheid. Misschien laat ik 
dan een traan maar ik zal niet vergeten te zeggen: 

‘Lieve mensen, ik heb het graag gedaan en het heeft 
absoluut mijn leven verrijkt. Van harte bedankt!’

Mieke CustersMieke Custers

EEN WENS
Als je wandelt ontmoet je mensen
die ook lopen
sommigen heel kwiek
anderen wat langzamer
ze praten met je
over het weer of hun hond
soms zijn ze heel persoonlijk
en thuisgekomen
lees je de krant 
of kijk je naar het laatste nieuws
het valt je op
dat veel gesprekken
zeker tussen ouderen
en ook veel artikelen
gaan over de dood
en over de vraag
wat je je daarbij voorstelt
geleerden geven hun visie
en coaches bieden hun hulp
alsof het onomkeerbare
te bestrijden valt.

Ik denk er ook wel eens aan
omdat ik een dagje ouder ben
het is niet te vermijden
de natuur kent zijn beloop
en eens eindigt elk leven
ik hoop tot mijn laatste dag
verstand en bewustzijn te behouden
mensen te blijven ontmoeten
te kennen en herkennen
te kunnen luisteren en praten
als het eff e kan met een lach
en soms mag het met een traan
ik hoop dat het mij zal zijn vergund
tijdig, maar ook weer niet te vroeg
van het naderend einde te weten
en dan zou het mooi zijn
om mijn laatste dagen te slijten
in een rustige omgeving
waar liefde, zorg en warmte 
als permanente ingrediënten
dagelijkse kost zijn
ik hoop ze dan nog eens te zien
die kanjers van hospice Zenit
niet al te lang, zo voor een dag of tien.

De wandelaar

HET WETEN WAARD
Als jullie iets willen schrijven in onze nieuwsbrief, het mag serieus, 
vrolijk of kritisch van toon zijn. De Nieuwsbrief biedt daartoe de 
gelegenheid. Voor de volgende nieuwsbrief moet de kopij uiterlijk 
15 september 2021 binnen zijn. Je kunt je bijdrage naar ons 
postadres sturen of aanleveren per e-mail (zie colofon).

Voor actueel nieuws over het Hospice kun je ook terecht op de 
website www.Hospicezenit.nl

Als u donateur wilt worden van de Vrienden van Zenit om daarmee 
een fi nanciële bijdrage te leveren aan het werk van het Hospice 
kunt u zich aanmelden via de website van het Hospice. Het 
rekeningnummer van de Vrienden van Zenit is 
NL62RABO 012 08 58 223.



Ik word blij van het gevoel dat ik echt iets heb kunnen 
betekenen voor een gast. Vooral als ik een fi jn gesprek 
heb kunnen voeren met een gast die dit als helpend heeft 
ervaren. Soms krijg je een compliment uit het hart van een 
gast en dan word ik zeker heel blij omdat je dan ook zeker 
weet dat je op dat moment een toegevoegde waarde voor 
de gast bent geweest.

Omdat mijn kinderen al volwassen zijn en ik verder niet 
werkzaam ben is het altijd wel in te passen. Voor sommige 
anderen zal dat waarschijnlijk moeilijker zijn.

Omdat ik net voor de corona tijd begonnen was heb ik 
nog niet echt kunnen ervaren hoe het zal zijn zonder deze 
invloed. Het blijft natuurlijk jammer dat je afstand moet 
houden van iedereen en dat bezoek van de gasten niet in 
de gemeenschappelijke ruimte mogen komen. Je hebt dan 
ook minder contact met de familie en vrienden van de gast 
en ook hier had ik graag meer willen betekenen want deze 
willen ook graag hun verhaal kwijt. Dit heb ikzelf eerder 
mogen ervaren toen mijn schoonmoeder hier lag en er van 
corona nog geen sprake was.

Gea Martens 
              directe zorg

Ik krijg alleen maar positieve reacties van mensen, als ze 
horen dat ik medewerker ben in de wasgroep van hospice 
Zenit. Het is van belang dat mensen hun steentje bijdragen 
in de maatschappij. Goed voor anderen, maar ook goed 
voor jezelf, want je ontleent er toch voldoening aan.

Het soort van werkzaamheden in de wasgroep past goed 
bij mij.

Wat maakt het de moeite waard om de was te 
komen doen?
Het is de moeite waard, omdat het nuttig is om te zorgen 
dat de was netjes gestreken in de kast ligt. Dat maakt dat 
ik met een goed gevoel naar huis fi ets. Bovendien spreekt 
ook het sociale aspect mij aan: een kopje koffi  e en een 
praatje.

Wat waren de gevolgen voor de was wat betreft corona? 
Door de corona-maatregelen mochten wij gedurende 
enkele maanden niet komen strijken. Dit betekende extra 
werk voor de zorgmedewerkers, die de strijk-was erbij 
moesten doen.

Hannie  Janssen - Verlaak
medewerker van de wasgroep  

Als ik zeg dat ik in een hospice werk, reageert mijn 
omgeving vaak met ‘oh, wat zwaar’. Ze hebben er een beeld 
van verdriet en ellende bij. Ik probeer dat te nuanceren. 
Het lijkt soms dat mensen de laatste fase van het leven 
een beetje als een taboe zien en er moeilijk een realistisch 
beeld van kunnen vormen. Het kan ook een fi jne periode 
zijn met veel liefde en verbondenheid.

Daarbij besef ik wel heel goed dat het hier werken heel 
anders is, dan er zelf te liggen of als familie/bekenden erbij 
betrokken te zijn.

Welke situatie is je altijd bijgebleven?
Bij iedere gast word je meegenomen in het proces. De 
situaties dat jonge mensen komen te overlijden maken 
vaak indruk en raken je enorm. Een tiener die afscheid 
moet nemen van haar moeder. Of de jonge moeder met 
een baby van 6 maanden. Je raakt er meer bij betrokken. 
Bij beiden ben ik naar de uitvaart geweest, voor steun en 
troost. Ik zal het nooit vergeten.

Wat vind je zwaar in corona tijd?
In mijn werk vind ik de anderhalve meter en werken met de 
persoonlijke beschermingsmiddelen zwaar. Het belemmert 
me in natuurlijke, goede, warme zorg. Ik ervaar het 
letterlijk als meer afstand en je contact is vaak minder met 
gast en familie. Het je schuldig voelen om 'n kwetsbare 
gast, zonder dat je het weet, te kunnen besmetten speelt 
ook een rol. 

Je communicatie met een mondkapje op komt anders 
over. Je moet nu meer verbaal communiceren, terwijl mijn 
kracht meer in het non-verbale, de empathie, ligt. Dat 
voelt soms als tekortschieten. 

Ik had laatst een hele dag gezorgd voor een gast in de 
laatste fase van afscheid en overlijden. De familie was 
aanwezig en uit pure wanhoop gooide een familielid zijn 
mondkapje af. Toen zag ik pas dat hij een goede bekende 
van familie van me was! Al die tijd hadden we met elkaar 
gepraat zonder elkaar te herkennen. Spontaan riep ik: ‘Hey 
Piet, ben jij het?!’ Hij keek verward en herkende mij niet, 
dus ook ik deed mijn mondkapje even af. ‘Hey Marjan.., 
nou ja !!’ We hadden de hele dag met elkaar opgetrokken 
zonder elkaar te herkennen. 

We hebben er toen heerlijk om gelachen maar het is 
eigenlijk natuurlijk om te huilen. Zo raar en vervreemdend, 
typerend voor deze tijd.

Marjan Verhoeven
directe zorg 

Als je dat ter sprake bent, is de reactie: wat bijzonder! 
En nu met corona: durf je dat aan, is dat veilig?

Mijn antwoord is dan: corona is nu een extra zorg voor 
iedereen. Je probeert te voorkomen dat iemand besmet 
raakt door jou, maar zelf wil je ook niet besmet worden 
met het virus. Er gelden in het hospice afspraken waaraan 
iedereen zich dient te houden om te voorkomen dat je 
corona binnenbrengt en dat gasten en/of medewerkers 
besmet raken. Corona heeft het werk in het hospice erg 
beïnvloed. Voor een vergadering van het bestuur is het 
niet persé nodig dat je fysiek aanwezig bent in het hospice, 
zo’n bijeenkomst is nu online. En als ik wel in het hospice 
moet zijn, houd ik me aan de afgesproken regels. 

Het hospice voelt voor mij als een warme plek waar 
mensen, die in hun laatste levensfase zijn, alle zorg en 
aandacht krijgen, met respect behandeld worden, dit 
alles in een huiselijke sfeer en met een enorme inzet van 
beroepskrachten en veel medewerkers. Ook wordt er veel 
aandacht geschonken aan de familie. Voor het hospice zet 
ik me graag in. Het is fi jn te ervaren dat velen met mij het 
hospice een warm hart toedragen.

Wat wil je zeggen over jouw rol in het hospice?
Ik ben in 2004 door een lid van het oprichtingsbestuur 
van het hospice gevraagd om notulen te maken van hun 
vergaderingen. Dat ben ik sindsdien blijven doen. Ik 
probeer telkens een zo objectief mogelijk verslag te maken 
van de vergaderingen van het bestuur en leg schriftelijk 
vast wat belangrijk en relevant is voor het bestuur 
en het hospice. Het is fi jn te horen als ik daar weer in 
geslaagd ben. Daarnaast houd ik voor de Vrienden van 
Hospice Zenit de aan- en afmeldingen bij van donateurs en 
lever de etiketten aan voor de nieuwsbrief die twee keer 
per jaar wordt toegezonden aan alle beroepskrachten, 
medewerkers en donateurs. 

Wat geeft je het meest voldoening?
Ik word er blij van dat beroepskrachten en medewerkers, 
een geweldig team van mensen, er samen in slagen om 
de gasten de aandacht, warmte en liefdevolle zorg te 
geven die ze nodig hebben en verdienen in de laatste fase 
van het leven. En dat dit zelfs lukt in deze ingewikkelde 
coronaperiode waarin alles anders is.

Gerry 
Lintzen
secretaresse bestuur
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VRIENDEN VAN 
HET HOSPICE
Nadat op 18 maart 2006 hospice Zenit offi  cieel was 
geopend door de toenmalige gedeputeerde Odile Wolfs 
volgden op zaterdag 18 en zondag 19 maart open dagen 
voor belangstellenden uit de regio Venray. Ruim 2100 
mensen maakten gebruik van de geboden gelegenheid om 
kennis te maken met deze nieuwe zorgvoorziening.

In de week vóór de opening werd door enkele mensen het 
initiatief genomen om leden te gaan werven voor de op te 
richten groep ‘Vrienden van Hospice Zenit’. De bezoekers 
van de open dagen werden benaderd met de vraag om lid 
te worden en zich daarmee te verplichten tot het doneren 
van een bedrag van minimaal 25 euro per jaar. Het werd 
een eclatant succes, op zondagmiddag konden we het 
echtpaar Peeters uit Venray registreren als 250ste lid en 
dit aantal liep in de loop van de middag uit tot ruim 300.
Een aantal jaren geleden kreeg dit initiatief op advies 
van de notaris een offi  ciële status en kwam de Stichting 
Vrienden van Hospice Zenit tot stand.

In de voorbije 15 jaren zorgden onze vrienden voor een 
bedrag van in totaal maar liefst ruim 150.000 euro. Dit 
enorme bedrag is besteed aan veel bijzondere doeleinden 
die niet kunnen/mogen worden gedekt binnen de normale 
exploitatie van het hospice.

Hierbij valt te denken aan een jaarlijkse bijdrage in de 
kosten van de nieuwsbrieven, de aanschaf van luxe 
fauteuils op iedere gastenkamer, de fi nanciering van een 
zogenoemd knuff elbed, de vervanging en modernisering 
van audio- en TV-apparatuur, de bijdrage aan het maken 
en positioneren van het door de medewerkers gecreëerde 
kunstwerk bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum en 
het mede mogelijk maken van experimenten op het gebied 
van technologische zorgvoorzieningen.

Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, wordt een 
stimulerende bijdrage geleverd aan de ‘teambuilding’ van 
medewerkers/vrijwilligers van het hospice.

Iedere groep, van tuin tot keuken, mag rekenen op een 
bedrag van momenteel 40 euro per persoon om jaarlijks 

Ik ben verzorgende IG, maar sta op de loonlijst als 
verzorgende. Ik ben in 2015 gaan werken in het hospice 
omdat ik heel graag fi jne zorg wil verlenen. En dit is in dit 
huis mogelijk, iedere gast mag zelf aangeven hoe en wat 
hij wil aan zorg e.d.

Ik zeg altijd iedereen moest een dergelijke zorg krijgen, 
ongeacht waar iemand verblijft voor verzorging/verpleging. 
Ik werk al ruim 30 jaar in de zorg, ik heb op diverse 
afdelingen gewerkt. Maar als ik zeg dat ik in het hospice 
werk dan denken mensen dat het vrijwilligerswerk is en 
zeggen meteen: ‘O, dat lijkt me moeilijk en zwaar.’ Heel 
veel mensen hebben geen idee wat de zorg in houdt en 
al helemaal niet in een hospice huis. Pas als mensen er 
zelf mee in aanraking komen beseff en ze hoe mooi en 
waardevol deze zorg is.

In deze ongekende tijd van corona maakt het nog meer 
duidelijk hoe betrokken we zijn met hospice zenit en met 
elkaar.  Zorgzaamheid, betrokkenheid, maar ook angst, 
onrust en spanning brengt het met zich mee. Hospice 
zenit is corona vrij gebleven tot nu. Er zijn meteen acties 
uitgezet, er wordt heel zorgvuldig omgegaan om zoveel 
mogelijk risico's te beperken. Er wordt serieus met elkaar 
en voor elkaar gezorgd. Alles in deze tijd is nieuw en 
onbekend, waardoor alles in deze tijd een onwerkelijk 
gevoel geeft, maken wij dit mee? Je loopt als geesten rond 
met mondkapjes en in serieuze situaties in vol ornaat met 
schorten e.d. rond. Het maakt het wel onpersoonlijker, 
zonder aanraking, omhelzing, knuff el of handdruk.

Situaties die de meeste indruk op me maken zijn er door de 
jaren veel. Mooi om te zien vind ik altijd de echtparen die al 
zo lang bij elkaar zijn en dan zo liefdevol en betrokken met 
elkaar zijn, dat is heel ontroerend. Een echtgenoot wordt 
zo emotioneel geraakt door onze liefdevolle verzorging van 
zijn lieve vrouw, daar is hij ons eeuwig dankbaar voor.

Wat het zwaar maakt om in een hospice te werken is dat 
door de jaren heen de zorg is verandert. De gasten die 

komen zijn in een verder gevorderd stadium en verblijven 
daardoor niet meer zo lang in het huis. Met als gevolg dat 
het soms lijkt op een lopende band werk, de ene gast is 
amper overleden en de volgende wordt al opgenomen. De 
zorg is meteen bij sommige gasten heel intensief. Er is een 
grotere fl exibiliteit en verantwoordelijkheid/concentratie 
vereist. Soms is het hollen en stilstaan. Ook het uitgebreid 
bijhouden van gegevens en rapportages maakt het niet 
makkelijker. Ook word ik vaak geconfronteerd met mensen 
van mijn eigen leeftijd of zelfs jonger, dat heeft de nodige 
impact. Ik herinner me een gast, die mw. had ik verzorgd 
en toen ineens vraagt ze aan mij "Hoe oud ben jij?" nadat 
ik mijn leeftijd heb gezegd, zegt mw. "O, dan ben je al 
ouder dan ik." Dergelijke uitspraken komen wel binnen.

Nu in coronatijd voelt het net of de betrokkenheid anders 
is, meer afstandelijker, doordat je continu alert bent op 
bescherming, handen wassen, hygiëne, mensen alleen 
aanraken tijdens professionele zorg. Ook maakt deze hele 
toestand dat ik me meer onrustig voel, het geeft me niet 
meer de energie die ik altijd heb gekregen.

Leuke anekdote: een echtpaar wat al 60 jaar bij elkaar 
is gaan vertroetelend met elkaar om. mw. slaapt op de 
gastenkamer en iedere ochtend staat ze vroeg op om naar 
haar man te gaan. Het eerste wat ze tegen elkaar zeggen 
is, goedemorgen tootie, hoe is het met je? Heb je goed 
geslapen tootie. Jij bent mijn liefste tootie, ik kan je nog 
niet missen hoor. Mw. vertelt heel bewonderenswaardig 
over het leven met haar man.

Een vervelende anekdote kan ik niet direct benoemen, ik 
vind vervelend ook niet echt rijmen met anekdote. Er is 
een gast, nog jong van leeftijd. Het is wisselend welke hulp 
hij nodig heeft, dat per dag of per uur kan verschillen. 
Die middag willen we dhr. uit bed gaan halen na het 
middagdutje. Als we op de kamer komen ligt er niemand in 
bed, we kijken verwonderd rond maar zien geen gast. dhr. 
is zelf opgestaan en naar toilet gelopen en zit op toilet. Wie 
weet hoe lang, hij heeft niet het besef om op de alarmknop 
te drukken.

Mia de Kleine 
directe zorg

een keer samen te gaan bowlen of uit eten te gaan, de 
kosten van kerstmeeting en kerstpakket worden gedeeld 
met het hospice en dit geldt tevens voor het zogeheten 
lentefeest.

Het gaat echter ook om ogenschijnlijk kleinere dingen: 
een lekker taartje of een fl eurig boeket in deze hectische 
coronatijd.

Onze stichting krijgt jaarlijks ook nog een bijdrage uit de 
clubkas van de Rabobank. Een medewerker van deze bank 
berichtte ons het volgende:

‘Een club is zoveel meer dan een club. Het is een plek 
waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar 
je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker 
maken. Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, 
hun netwerk en fi nanciële ondersteuning aan clubs en 
verenigingen. Leden van de Rabobank bepalen tijdens de 
stemperiode welke fi nanciële bijdrage de deelnemende 
clubs en verenigingen ontvangen. Stichting Vrienden 
Hospice Zenit neemt al jaren deel aan Rabo ClubSupport 
en haalt een mooie bijdrage op. Dit bedrag schenken wij 
van harte’.

Zonder onze particuliere donateurs -momenteel nog 
ruim 200- zouden een aantal, naar wij menen essentiële 
voorzieningen, tot het verleden behoren.

Daarom past ons een woord van dank aan alle personen 
die trouw jaarlijks een bedrag doneren. Die dank gaat 
natuurlijk ook uit naar Rabo Clubsupport.

Stichting Vrienden van Hospice Zenit,

Erik Peters, voorzitter

Chantal Scherders, secretaris

Inge Adriaansens, penningmeester

Herbert Geerkens
Ad van Thiel
IBAN NL62RABO 012 08 58 223



Meestal reageren mensen wel een soort van 'blij verrast' 
maar vragen zich wel af of dit niet zwaar is. Nu tijdens de 
corona vragen mensen wel extra vaak of het nu niet erg 
zwaar en/of druk is.

Welke situatie is je altijd bijgebleven?
De allereerste nacht dat ik in het hospice werkte was er 
net een nieuwe opname. Deze mw kende ik niet maar toch 
kwam ze me bekend voor. Wat bleek; mijn man had net 
een aantal maanden daarvoor een interview gehouden 
met deze mw en haar zus (beiden in de 90) over hoe zij 
de 2e wereldoorlog hadden ervaren. Later, nadat mw was 
overleden, heeft hij daar een prachtige documentaire over 
gemaakt.

Wat maakt het soms zwaar om hier te werken, nu in 
corona tijd?
In de nachten vind ik het soms lastig dat je de gasten 
meestal niet echt leert kennen en daarom soms niet weet 
hoe iemand is. Toch is dat ook een positief punt want dat 
betekend dat iemand lekker ligt te slapen 's nachts. 
Er staat ook tegenover dat je soms juist echt tijd hebt voor 
mooie gesprekken of bijvoorbeeld een uitgebreide hand- of 
voetmassage.

Nu in corona tijd heb ik vooral last van de afstand; door 
de 1,5 meter afstand en de mondkapjes. Met name in de 
ondersteuning en begeleiding van de familie heb ik soms 
het gevoel niet helemaal 'echt' te kunnen zijn, niet even 
een kleine aanraking of je gezichtsuitdrukking kunnen 
laten zien.

Kun je een leuke anekdote vertellen?
Een jonge gast drukte op de bel en vroeg een beetje 
beschaamd of ze die ook mocht gebruiken om te vragen 
of er ergens in huis nog een pot pindakaas was voor de 
vogels en met name de bonte specht.
Ik vind het zo mooi om te zien dat gasten en hun familie 
nog, of juist nu, zo kunnen genieten van de vogels, 
vlinders, eekhoorns en de prachtige tuin van het hospice.

En een vervelende?
Er gebeuren weleens vervelende of moeilijke dingen maar 
vaak zijn die voor mij ook het meest leerzaam. 
Omdat je dan voor jezelf en soms ook als team gaat 
refl ecteren op de situatie en hoe ik/we dat een volgende 
keer anders zouden kunnen doen of vraag je je af waarom 
deze situatie zoveel met je doet. 
Zo leer ik ook weer veel over mezelf.

Esther van den Hoeven
directe zorg

Mensen in mijn omgeving reageren zeer positief en men 
heeft groot respect voor het werk dat wordt uitgevoerd 
door de medewerkers van het hospice. Een waardevolle 
instelling welke we in deze tijd niet kunnen missen.  Voor 
vele een hele geruststelling dat hun dierbare op een 
humane, en persoonlijke wijze de laatste levensperiode zó 
kan beëindigen.

Het raakt mij als persoon veel meer om voor deze doelgroep 
iets te kunnen betekenen. Het doel is duidelijk en het geeft 
een grote voldoening om hieraan te kunnen bijdragen.

Wat maakt dat je dit bent gaan doen?
Het is een club van actieve personen die allemaal hetzelfde 
doel nastreven zonder persoonlijke belangen dan wel 
politieke achtergronden. De organisatie is oprecht bezig 
met een duidelijk doel, met korte lijnen en direct contact 
met elkaar en dat maakt het werk erg prettig.

Wat zijn de uitdagingen waar jullie mee te maken 
hebben, ook in tijden van corona?
Als bestuur heb je o.a. als doelstelling de werkomgeving 
zodanig in te richten dat alle medewerkers c.q. medewerkers 
zo optimaal mogelijk kunnen werken. In corona tijd vergt 
dit extra aanpassingen zoals b.v. de toegang via de tuin 
voor betere controle en meer veiligheid. Dit en andere 
aanpassingen kunnen alleen door uitstekend onderling 
overleg en dat maakt het werk in deze organisatie zo 
prettig.

Cor Janssenn
bestuurslid 

Mensen die nog geen ervaring met een hospice hebben 
opgedaan reageren in eerste instantie regelmatig met ‘dat 
zal wel heel erg zwaar zijn’. Veel mensen hebben van een 
hospice een beeld dat er een verdrietige sfeer hangt, dat er 
veel gehuild wordt en dat er vooral leed gedeeld wordt. Als 
mensen wel al in aanraking met een hospice zijn gekomen 
dan worden reactie als ‘mooi, wat fi jn dat je dat doet’ 
vaker gemaakt. Zij weten dat naast afscheid nemen ook 
het leven in een hospice nog steeds alle aandacht krijgt.

Als mensen horen dat ik medewerker ben in het hospice 
om te koken en ook bij Casita is de reactie veelal “wat 
mooi” geweldig! Zeker nu in de corona tijd. Als je alle 
regels in acht neemt dan is het ook nu in deze tijd mooi en 
goed om te doen.  

Het geeft me een goed gevoel om na mijn werkzame leven 
een nuttige invulling te geven aan mijn vrije tijd. Een van 
deze invullingen is om deel uit te maken van de kookploeg 
en van Casita. 

Mijn inzet bij Casita is nog niet zo lang. Ik maak daar 
nu 2 jaar deel van uit. In mijn werkzame leven heb ik 
veel te maken gehad met het organiseren van partijen, 
feesten en diners.  Hiermee hoop ik een klein steentje te 
kunnen bijdrage met het bedenken en uitvoeren van de 
werkzaamheden als Casita lid. Het is erg leuk om met een 
gezellig clubje enthousiaste mensen iets te gaan bedenken 
wat mogelijk gebruikt kan gaan worden om een voor- of 
najaar festiviteit in te kunnen vullen. Het afgelopen jaar 
was gezien de corona helaas niet mogelijk om samen te 
komen en moest er een alternatief gezocht worden om 
toch iedereen te kunnen bedanken voor haar of zijn inzet 
in het Hospice. 

Ilona 
Grothausen
 kookgroep en Casita 

Ik was al een tijdje op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik had 
de behoefte dat het vrijwilligerswerk dat ik zou gaan doen 
voor mezelf betekenisvol zou moeten zijn. Telkens als ik 
wat tegenkwam dan ging ik daarover nadenken en kwam 
het niet tot actie. 

Toen een vacature voor kok in het hospice in de Peel en 
Maas stond gaf mijn vrouw deze aan mij met de vraag of 
dit iets voor mij zou zijn. De functie sprak me niet meteen 
aan maar ik voelde meteen dat de omgeving wel bij me zou 
passen. Ik heb toen mijn gevoel gevolgd en direct gebeld. 
Uiteindelijk ben ik als medewerker directe zorg aan de slag 
gegaan, dat terwijl ik tot dan toe geen enkele werkervaring 
in de zorg had opgedaan.

Het werk als medewerker in het hospice voegt echt wat 
toe aan mijn leven. Je bewust worden dat meebewegen 
met de omstandigheden vaak meer oplevert dan proberen 
overal grip op te krijgen. Dat je dankbaar moet zijn als het 
je goed gaat. Dat sommige mensen een enorme mentale 
kracht bezitten waardoor ze tot het laatst blijven genieten 
van fi jne contactmomenten. Dat het nu zoveel belangrijker 
is dan wat nog zal komen. 

Als je hebt gewerkt en weer naar huis gaat, 
waar word je dan blij van?
Als ik wat speciaals voor iemand heb kunnen doen, hoe 
klein dan ook. Dat kan werkelijk van alles zijn en hangt 
helemaal af van waar de gast gelukkig van wordt.

Hoe combineer je je eigen werk/gezin met dit 
vrijwilligerswerk?
Dat gaat prima. Het gaat gemiddeld over 4 uur per week. 
Ik werk fulltime, heb geen kinderen dus die tijd vind ik wel. 
De roostercommissie is creatief en vinden altijd wel een 
dienst waar ik op ingezet kan worden.

Hoe heb je het afgelopen corona jaar ervaren 
wat betreft je werk?
Dat vond ik wel lastiger dan voorheen. Door de 
beschermingsmaatregelen is het persoonlijke contact met 
de gasten aanmerkelijk minder. Gasten en bezoek zijn 
meer gescheiden van de medewerkers van het hospice, je 
komt elkaar veel minder spontaan tegen. Daarbij is door 
het gebruik van mondkapjes de communicatie ook wel wat 
beperkter. Hopelijk kunnen we na de vaccinatie snel af van 
de beperkende maatregelen.

William 
Driessen
medewerker directe zorg

Wij zijn allen 

passanten

in het leven

Die soms

met een enkel

woord of gebaar

Zin aan een anders

leven geven

Nicolasina Clement
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