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Veel moois om op terug te kijken
Door Alida van der Hout
Algemeen coördinator
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief heeft zich veel afgespeeld in het hospice. De verbouw is gerealiseerd, er zijn twee kamers
en badkamers aangebouwd. In november heeft een viering plaatsgevonden en is de jaarlijkse Open Dag geweest. Intussen draaide het
hospice gewoon door, de gasten werden verzorgd en de naasten in
alle rust begeleid.
Er zijn mooie dingen gebeurd, zoals laatste wensen die gerealiseerd zijn
met medewerking van de Stichtingen Ambulancewens en Vaarwens.
Er is subsidie aangevraagd voor troostkoffers en deze is toegekend. De
troostkoffers zijn in gebruik genomen en hebben jongeren geholpen
met het verwerken van hun verdriet om het verlies van een familielid. Er zijn thema-avonden geweest over complementaire zorg en het
verlenen van de laatste zorg aan overleden gasten. Over deze, en nog meer zaken leest u in deze nieuwsbrief.

Zorg voorbereid op zes gasten
In de periode van de verbouw waren
slechts drie kamers ter beschikking om
gasten op te nemen. Dankbaar zijn de
nieuwe kamers op 1 september in gebruik
genomen. Het verzorgen van zes gasten
vraagt een aangepaste werkwijze van de
medewerkers. Bij een bezetting van meer
dan vier gasten wordt op piekmomenten
een extra verpleegkundige ingezet. Om het
aangepaste rooster rond te krijgen zijn vier
verpleegkundigen aangenomen. Op deze

manier is de zorg aan de gasten geborgd.
Daarnaast is complementaire zorg geïmplementeerd. Alle verpleegkundigen zijn
hierin geschoold en op de kwaliteitsdag
voor complementaire zorg zijn handvatten verkregen om deze dienstverlening te
implementeren in het hospice. De vrijwilligers hebben tijdens een thema-avond
uitleg gekregen over complementaire zorg
in het algemeen en hebben geleerd hoe ze

een voet- of handmassage kunnen geven.
De volgende vormen van complementaire
zorg worden aangeboden: hand- en/of
voetmassage, aromazorg, aquazorg, creatieve bezigheden en luisteren naar muziek.
Voor de creatieve bezigheden is een oudactiviteitenbegeleidster bereid gevonden
om dit naar wens en behoefte aan te bieden aan de gasten.
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Hospice Nijkerk
Thuis
In 2013 zijn dertien inzetten gerealiseerd bij zorgvragers in de thuissituatie. Deze inzetten wisselden van
enkele uren tot een maandenlange
inzet. Deze dienstverlening blijkt
in een behoefte te voorzien. Het
aantal aanvragen is in de afgelopen
jaren toegenomen.
Gezien het participatiebeleid van de
regering, is het de verwachting dat
er in de toekomst steeds meer een
beroep gedaan wordt op Hospice
Nijkerk Thuis. Ouderen moeten
langer thuis blijven wonen en de
mantelzorgers krijgen een grotere
rol in de zorg voor de terminale
zorgvrager. Als mantelzorg tekort
schiet kan een beroep gedaan worden op vrijwilligersinzet. Om aan de
groeiende behoefte te kunnen voldoen worden extra vrijwilligers aangenomen en geschoold. De inzetten
thuis vragen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de
vrijwilligers. Het uitgangspunt is dan
ook dat vrijwilligers enige ervaring
moeten hebben opgedaan in het
hospice voordat ze thuis ingezet
kunnen worden. Daarnaast blijven
deze vrijwilligers, wanneer ze geen
thuisinzet hebben, in het hospice
werken om hun deskundigheid en
motivatie te behouden.

Goede aandacht en voorlichting
Door Alida van der Hout

In de afgelopen maanden mocht
het hospice zich verheugen in
goede aandacht van de media.
Daarnaast zijn er, bij verschillende
gelegenheden, lezingen gehouden als voorlichting aan diverse
belangstellende groepen.
In februari heeft het hospice op
verzoek van het blad Visie van de
Evangelische Omroep meegewerkt
aan een reportage over hospicezorg. Er zijn interviews afgenomen
met gasten en nabestaanden,
verpleegkundige en vrijwilliger,
coördinator en predikant. Het
artikel geeft een realistisch beeld
van hoe het is om in een hospice
opgenomen te zijn. Gasten met verschillende levensovertuigingen komen in de
reportage aan het woord. Er zijn veel positieve reacties gekomen op het artikel.
Wie het artikel gemist heeft of nog eens na wil lezen, kan het vinden op de website van het hospice.
Daar vindt u ook de kennismakingsfilm over Hospice Nijkerk, zoals deze getoond is
tijdens de jubileumviering op 1 november jl.
Voor goede voorlichting aan belanghebbenden zijn er in de afgelopen periode
diverse lezingen gehouden. Ondermeer voor serviceclubs, ouderenorganisaties en
kerkelijke organisaties. Om het werk van de vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis
onder de aandacht van de professionals te brengen zijn presentaties gehouden
voor wijkverpleegkundigen.

Veel belangstelling tijdens
Open Dag 2013
Door Alida van der Hout

Op 2 november 2013 is de jaarlijkse Open Dag gehouden in het hospice. Ruim 140
bezoekers kwamen een kijkje nemen. Ook kwamen er mensen langs met gulle
gaven en bijzondere initiatieven.
Onder de bezoekers waren belangstellenden voor vrijwilligerswerk, ongeneeslijk zieke mensen, familie van de medewerkers
van het hospice, professionals uit de gezondheidszorg in de
regio, mensen uit de regio die belangstelling hadden voor het
hospice als pand, maar vooral als instelling en ook nabestaanden van gasten uit het verleden
De Stichting Helpt en Steunt Elkander uit Bunschoten overhandigde op deze dag een cheque ter waarde van € 5000.
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Dit bedrag is bestemd voor de inrichting van de nieuwe
kamers. Gijs Veldhuizen, voorzitter van het bestuur, heeft de
vertegenwoordigers van deze stichting hartelijk bedankt voor
deze gulle schenking.
De heer Elbertsen las aan elk groepje bezoekers dat werd
rondgeleid een speciaal door hem geschreven gedicht voor

over Hospice Nijkerk. De kennismakingsfilm werd getoond,
kaarten, postzegels en appels werden verkocht t.b.v. het hospice. We mogen als organisatie terugkijken op een geslaagde
Open Dag en zijn dankbaar voor de inzet en hulp van vele
vrijwilligers.

Speciale donatie
‘Krijg ik nog een zoen van je?’
Van de blinde auteur Cees Smit mocht Hospice Nijkerk 80 boeken van de debuutroman “Krijg ik nog
een zoen van je?”ontvangen. Daarnaast doneerde hij een cheque van € 180. Heel bijzonder was dat
de auteur, samen met zijn echtgenote, persoonlijk aanwezig was bij de uitreiking van de boeken
aan de vrijwilligers van Hospice Nijkerk. Dit gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting van de jubileumviering en Open Dag, op zaterdagavond 2 november. Cees Smit vertelde over het ontstaan
van het boek en over het wonderlijk mooie vervolg van zijn project.

Deskundigheidbevordering
In het hospice wordt met enige regelmaat scholing
aangeboden aan verpleegkundigen of verzorgenden
in opleiding. Een mooie manier om de kennis die er
is te delen met leerlingen in de gezondheidszorg.
In 2013 hebben 51 vrijwilligers een training gevolgd
bij het Landelijk Steunpunt VPTZ. Daarnaast is er
een introductietraining gegeven aan nieuwe vrijwilligers. Deze trainingen zijn gefinancierd door een gezamenlijke subsidie van drie gemeenten in de regio,
namelijk Nijkerk, Bunschoten en Putten. Het hospice
is blij met deze bijdrage en met de unieke vorm van
verbinding met deze regionale gemeenten.
Vrijwilligers in opleiding ronden introductietraining af.

Eén van de coördinatoren, Marry van der Heiden,
heeft de training “Train de Trainer” van het Landelijk Steunpunt gevolgd en met goed gevolg afgerond. Zij

wordt door de VPTZ ingezet als trainer voor de landelijke
trainingen.

Even voorstellen...
Mijn naam is Hester Roelofsen. Samen
met Frans en onze drie kinderen David,
Loïs en Jesse wonen we al weer 10 jaar
met veel plezier in Nijkerk. Twee dagen
in de week werk ik op de afdeling AZR
(AWBZbrede zorgregistratie) van Stichting InteraktContour. Deze stichting heeft
woonlocaties en activiteitencentra voor
mensen met een lichamelijke beperking
en mensen met NAH (niet-aangeboren
hersenletsel). De afgelopen jaren heb
ik me ingezet als vrijwilliger binnen de

ouderraad van de basisschool. Nu de
kinderen wat ouder zijn, vond ik het
tijd voor wat anders. Al enige tijd liep ik
met het idee me meer in te zetten voor
het hospice in Nijkerk. Ik wist alleen nog
niet hoe. Toen de vraag kwam of ik de
bestuursvergaderingen zou willen notuleren, hoefde ik dus niet lang na te denken.
Ik heb het idee hier op m’n plek te zijn en
hoop, samen met alle andere vrijwilligers, op een bijzonder mooie tijd!

•••••
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Laatste wensen

Hoe wordt de zorg gewaardeerd?
De evaluatie van de verleende zorg aan
de ons toevertrouwde gasten vindt
plaats middels een vragenlijst over de
ervaringen van nabestaanden. Deze
vragenlijst is samengesteld op basis
van de landelijk opgestelde CQ-index
palliatieve zorg. In 2013 hebben 34 van
de 35 nabestaanden het aan hen toegestuurde evaluatieformulier ingevuld;
een respons van 97%. Onderstaand een
overzicht van de waardering.
Waardering zorg

In het najaar van 2013 is een gast
opgenomen uit New York. Omdat
haar familie in Nijkerk woont, wilde
ze haar laatste dagen in Hospice
Nijkerk doorbrengen. Op haar verjaardag heeft ze, samen met haar
zeven broers en zussen, met de
Stichting Vaarwens een boottocht
gemaakt op het Veluwe Randmeer.
Een andere gast is zes dagen voor
zijn overlijden, samen met zijn zus,
naar een bedevaartoord in Duitsland geweest. Dit met behulp van
de Stichting Ambulancewens. Deze
beide Stichtingen worden met enige
regelmaat gevraagd laatste wensen
van gasten te realiseren. Beide gasten en hun naasten hebben genoten
van deze bijzondere ervaring.
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Zorg aan de gasten

9,3

Zorg aan naaste voor overlijden

7,7

Zorg aan naaste na overlijden

8,7

De nabestaanden kwalificeerden de
zorgverleners zonder uitzondering
als ‘beleefd’. Deze vraag scoorde het
hoogst. Verbeterpunten liggen op
het vlak van de nazorg. 99% van de
nabestaanden wil het hospice graag
aanbevelen bij anderen. Nog hartverwarmender dan de cijfers zijn de mooie
reacties die spontaan op de evaluatieformulieren werden geschreven. Een
aantal reacties op zowel het verblijf in
het hospice als bij thuisinzetten:
“De warmte die van het hospice uitgaat
deed ons beiden goed en dat maakte
dat wij ons ‘thuis’ voelden en beschermd.”

“Als wij het cijfer 11 konden geven,
hadden jullie een 12 gekregen. Geen
nadelige momenten, alleen maar positief. De persoonlijke wensen stonden
voorop. Wij kijken op een ‘warme
periode’ terug. Onze Dank!”
“We hebben het ervaren als een huis
vol ‘Engelen’. Je voelt de liefde zodra je
binnen stapt”.
“De wijze waarop jullie het werk doen
getuigt van liefde voor de medemens,
oprecht en profes2012 2013
sioneel. Het is een
9,8
9,6
bijzondere plek.”
“Nogmaals dank voor
9,2
9,3
de fantastische zorg.
9
9,5
Vooral de laatste zes
‘waakdagen’ zullen
mij altijd bijblijven. Het was alsof wij
thuis waren.”
“Mijn man wilde graag thuis sterven,
maar dit was helaas niet meer mogelijk. Maar het was wel de op 1 na beste
plek om te overlijden. Bedankt voor
jullie goede zorgen.”
“Ik vond het net een vakantie voor
zieke mensen.”
“Het heeft ervoor gezorgd dat ik een
nacht rustig en vol vertrouwen kon
slapen. Heel erg bedankt en fijn dat jullie er zo voor iedereen zijn.” (thuisinzet)
“We hebben er maar 1 nacht gebruik
van hoeven maken. Maar we waren
heel tevreden.” (thuisinzet)

Speciale vrijwilligers
Kleur en fleur, dankzij onze tuinkanjers
Regelmatig krijgen we complimenten over
de tuin rondom het hospice. De frisse, goed
geknipte hagen, de bloeiende hortensia’s,
het strak gemaaide gazon; ze vormen het
eerste visitekaartje voor iedereen die ons
bezoekt. En voor onze gasten draagt het
zicht op de tuin belangrijk bij aan een huiselijke sfeer. Dit alles is het werk van een geweldig team van speciale vrijwilligers; onze
tuinmannen. Met grote regelmaat komen ze
langs om te wieden, maaien, harken en te
verzorgen. Niet alleen de tuin, maar ook het
hele erf wordt met hart en ziel bijgehouden.
Voor specialistische klussen en advies worden ze bijgestaan
door hovenier Gerrit van de Ridder, die zijn tijd graag sponsort
en materialen tegen scherpe kostprijs levert. Soms wordt hij

daarbij enthousiast bijgestaan door zijn zoontje, zodat het tuinwerk een echte familieklus wordt. Dankzij deze geweldige inzet
van onze tuinkanjers genieten we allemaal van kleur en fleur
rondom ons hospice. Een dikke pluim is op z’n plaats.

Veldlelie en Clematis
In de laatste nieuwsbrieven hielden we
u steeds op de hoogte van de vorderingen van de nieuwe aanbouw. Sinds
eind vorig jaar zijn de twee nieuwe
kamers feestelijk geopend en in gebruik
genomen. De kamers ‘Veldlelie’ en

‘Clematis’ zijn door diverse gasten en
hun bezoekers inmiddels als een fijne,
veilige omgeving ervaren. Ook voor
de medewerkers van het hospice
is de nieuwe aanbouw een goede
uitbreiding van de werkomgeving. Natuurlijk zijn er, na ingebruikname, nog
wat aspecten geweest die aandacht
behoefden. Het nieuwe alarmsysteem,
de instelling van de klimaatbeheersing,
de afwerking van een badkamervloer
zijn bijvoorbeeld punten die aanpassing behoefden, zo bleek in de praktijk.
Fijn dat deze aanpassingen snel en

adequaat gerealiseerd konden worden, door de benodigde specialisten.
Al het werk door zoveel mensen heeft
geleid tot een prachtig resultaat waar
met dankbaarheid gebruik van wordt
gemaakt.

Zorgvrijwilliger of gastvrouw/man worden?
Als gevolg van de uitbreiding met twee
extra gastenkamers, is er meer inzet van
zorgvrijwilligers (m/v) en gastvrouwen/
mannen nodig. Inmiddels is het team van
vrijwilligers al met een aantal mensen
uitgebreid, maar er is behoefte aan meer
handen en harten.

Wat kenmerkt een zorgvrijwilliger of
gastvrouw? Iedereen die echte warmte en liefde wil geven zonder er iets
voor terug te verwachten, beschikt

over de belangrijkste eigenschap om
binnen het hospice van waarde te
zijn. Andere belangrijke aspecten zijn:
respect voor de medemens, zelfstandigheid, evenwichtigheid, flexibiliteit,
een open houding en goed kunnen
luisteren. Wilt u dit bieden en bent u
minimaal 4 uur per week inzetbaar en
bereid tot scholing? Wij zijn op zoek
naar u/jou!
Wat hebben wij te bieden? Een gezel-

lig team; dankbaar werk; uitdagingen;
prettige werkomstandigheden; adequate scholing; waardering.
Neem gerust contact met ons op voor
een oriënterend gesprek, bij voorkeur
via de mail: info@hospicenijkerk.
nl , anders via de tel: 033-2473100
(tussen 9.00 en 17.00 uur). Voor meer
informatie, zie de website:
www.hospicenijkerk.nl onder het
kopje: vrijwilligers.
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Troostkoffers
van Monuta
Charity Fund
Onlangs kregen de medewerkers van
Hospice Nijkerk twee troostkoffers
van het Monuta Charity Fund. De
troostkoffers zijn speciaal ontwikkeld
om kinderen en jongeren op de juiste
manier te kunnen ondersteunen na
een overlijden. In de koffer zitten
boekjes en andere materialen die
ouders, leerkrachten en andere begeleiders helpen om in gesprek te gaan
met een kind of jongere. Op deze
manier dragen zij bij aan de verliesverwerking. De troostkoffer kent twee
varianten: één voor kinderen in het
basisonderwijs en één voor jongeren
in het middelbaar onderwijs. Beide
varianten zijn zo samengesteld dat ze
buiten het onderwijs ook in hospices
en bijvoorbeeld organisaties voor palliatieve zorg kunnen worden gebruikt.
Inmiddels is er al dankbaar gebruik
gemaakt van de troostkoffers. Een
spel voor tieners werd uitgeleend.
“We hebben er heel veel aan gehad”,
was de reactie. Ook de boekjes voor
de allerkleinsten worden als heel
positief ervaren. De koffers bieden
werkelijk goede hulp voor troost.

Van de bestuurstafel
Door Gijs Veldhuizen
Voorzitter

Nu het stof van de verbouwing is neergedaald en het hele gebouw stofvrij is
gemaakt, is er weer de rust en ruimte
ons volledig te geven aan de zorg van
onze gasten. Niet dat we daarin tekort
geschoten zijn, maar een verbouwing
brengt altijd overlast en onregelmatigheden met zich mee.
Gelukkig is organisatorisch alles aangepast aan de nieuwe indeling van de gastenkamers. We zien in dankbaarheid om naar alles wat gerealiseerd is. Dat geldt
uiteraard ook voor de jubileum- en openingsbijeenkomst, die al weer een halfjaar
achter ons ligt.
In het bestuur is een bezinning geweest over medisch-ethische beslissingen rond
het levenseinde. Hiertoe hebben we aan medisch ethicus, Dr. Alfred Teeuw, als gast
uitgenodigd. Onderwerpen als het toedienen van vocht en voeding en palliatieve sedatie en euthanasie kwamen aan de orde. Hoe lang blijf je bijvoorbeeld doorbehandelen als geneesheer? Mag iemand op een gegeven moment ook in alle rust sterven
of moet alles uit de kast gehaald worden om het leven te rekken? Een verhelderende
bijeenkomst, waarin zicht kwam op de complexiteit van dilemma’s rond het levenseinde. Inzicht gevend voor bestuursleden die niet uit de medische wereld komen.
Er heeft ook weer een samenkomst met de besturen van Hospice Apeldoorn en
Wassenaar plaatsgevonden. Een nuttig samenzijn waarin uitwisseling van ervaringen
en gegevens centraal stonden. Met name de financiële ontwikkeling vanuit het ministerie van VWS was onderwerp van gesprek. Ook ons initiatief van het aanbieden
van zorg in de thuissituatie kwam aan de orde. Een prikkel voor andere hospices om
daarmee aan de slag te gaan.

Relatiebeheerder Dennis Blaak mocht namens Monuta de troostkoffers aan de medewerkers van Hospice Nijkerk (links Maartje Ebbers, verpleegkundige en rechts Eline
Medendorp, coördinator zorg) overhandigen.
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Ter aanvulling op het bestuur is een
notulist aangesteld, Hester Roelofsen.
Zij stelt zichzelf aan u voor. Tevens is
overleg gevoerd met de huiseigenaar,
de stichting PCSO, met de intentie
een begaanbare weg te vinden in het
omgaan met de wederzijdse belangen
als huurder en verhuurder. Dit gesprek
zal in de nabije toekomst een vervolg
krijgen met als doel in juridische zin een
optimale vorm te vinden.
Veel werk wordt verzet in en rondom
het hospice door onze vrijwilligers en
vaste medewerkers, wetend dat alles in
het teken staat van een optimale verzorging van onze gasten.

Verloren middag...
Column
“Nog snel even bij Johan kijken”,
bedacht ik voordat ik van het hospice
vertrok. Ik had hem de hele ochtend
nog niet persoonlijk gezien, hij was
door collega’s verzorgd. Hij ligt met
zijn kleren aan op bed en lijkt in diep
gepeins verzonken. Hij staart naar
buiten. Elke dag oogt hij brozer en
vermoeider dan de dag ervoor. “Hoe
gaat het vandaag?” vraag ik zachtjes.
Hij draait zijn hoofd naar me toe en
glimlacht. “Beter dan gistermiddag.
Toen voelde ik me zó ziek dat ik de
hele middag in bed heb gelegen”,
antwoordt hij zwak maar helder. “Och,
wat jammer is dat toch”, antwoord
ik. “Vergeet die middag dan maar
snel. Vandaag is er weer een nieuwe
dag”. Hij denkt even na en kijkt me
dan doordringend aan. “Een middag
vergeten... laat ik dat maar niet doen.
Ik heb namelijk niet zoveel middagen
meer over...”. Ik besef op dat moment
scherp dat er voor Johan geen ‘verloren’ of ‘vergeten’ middagen bestaan.
Zijn dagen en uren staan in een ander
perspectief. Elk uur - hoe ziek ook
doorgebracht – is een kostbaar deel
van de tijd die hem nog rest. Op dat
moment, zittend aan zijn bed, ben ik
me daar terdege van bewust.

Een week later kom ik thuis; moe en
geïrriteerd van een middagje shoppen in
de stad. Het was druk en warm geweest
en de leuke aanbieding waar ik voor
ging was uitverkocht. Teleurgesteld was
ik weer in de auto gestapt om vervolgens in een stroperige file te belanden.
Laat en gehaast storm ik m’n keuken
binnen, gooi m’n tas en autosleutels
op het aanrecht. Ik begin, zonder al te
veel enthousiasme, aan de voorbereidingen voor het avondeten. “Verdorie,
ik ben helemaal voor niks naar de stad
geweest. Wat zonde van mijn vrije middag. En nou zijn we ook nog laat met
eten, terwijl we vanavond weg moeten”,
mopper ik tegen mijn man. “Ach joh”
reageert hij laconiek “maak je toch
niet zo druk. Er komen nog middagen
genoeg. Dan ga je toch volgende week
weer”. Opeens komen de woorden van
Johan weer bij me naar boven en ik zie
zijn vermoeide gezicht voor me. Mijn irritatie maakt als bij toverslag plaats voor
een dankbaar gevoel. Het stelt voor
mij inderdaad niet zoveel voor om een
middagje te verliezen of te vergeten.
Rustiger en met ontspanning ga ik door
met het schoonmaken van de groenten.
En met ontroering denk ik nog even terug aan Johan, voor wie inmiddels geen
nieuwe middagen meer komen...
Merie en Gerda

Prachtige donatie met ‘Muziek’
De Stichting Vrienden van het Hospice mocht een prachtige gift van 825 euro ontvangen van de heer Elbertsen.
Hij schreef de prachtige gedichtenbundel ‘Muziek’ en
doneerde de opbrengst van de verkoop aan het hospice.
Hij schreef in de bundel de mooie woorden: “God zegene
u allen die Pro Deo zoveel liefde en zorg geven aan de
zwakke mens”. Onlangs kwam de heer Elbertsen zelf naar
het hospice om de cheque te overhandigen, samen met
een speciaal geschreven en ingelijst gedicht. Coördinator
Eline Medendorp nam de goede gaven met dankbaarheid
in ontvangst.
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Verbinding

SalenteinCup kiest hospice als goed doel

Hier mag je zijn, je laatste dagen
en delen jouw onmacht en pijn.
Vertel ons maar je diepste vragen,
wij willen luisterend nabij je zijn.

Op 5, 6 en 9 augustus vindt het
prestigieuze voetbaltoernooi om de
SalenteinCup plaats op De Ebbenhorst
onder het motto ‘Kwaliteit en Passie’.
Het goede doel dat aan de SalenteinCup wordt verbonden is Hospice e.o.

Wij bieden hier een huis en haven,
een schuilplaats op de weg van rouw.
Als jij verzwakt bent en verslagen
weet dan: wij zijn er steeds voor jou.
Vaak zijn wij stil van ’t moedig dragen,
- de gasten tonen zoveel kracht hun hoop op troost is niet verslagen,
’t vertrouwen op het licht dat wacht.
Bij ’t onafwendbare gebeuren,
staat trouw gegrift in harde steen,
want liefde draagt in tedere kleuren,
wij zijn verbonden: nooit alleen!
Want er is meer dan: laatste dagen.
Voorbij de einder die ons wacht,
zijn er de handen die ons dragen:
Zijn liefde heeft ons thuisgebracht.
Kees Hoogendoorn
Geschreven ter gelegenheid van het
jubileum van Hospice Nijkerk e.o.)

In de afgelopen periode is er regelmatig
overleg geweest tussen de Stichting
Vrienden van Hospice Nijkerk en de
organisatoren van de SalenteinCup. Tijdens en rond het toernooi wordt ingezet op de werving van extra donateurs
voor het hospice. Daarnaast wordt
gekeken of op andere manieren gelden
geworven kunnen worden.
Tijdens de persconferentie op
8 mei jl. in de Dorsmolen van
Landgoed de Salentein werd
door de ereleden Jan van de
Ridder (erelid voetbalvereniging Sparta Nijkerk) en Klaas

Bast (erelid businessclub Sparta Nijkerk)
de loting van het toernooi verricht.
Tijdens deze bijeenkomst kregen de
Vrienden van Hospice Nijkerk volop
gelegenheid om het belang van het
hospice voor het voetlicht te brengen.
De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk is zeer verheugd met het initiatief
om de SalenteinCup te koppelen aan
Hospice Nijkerk.
Meer informatie over de SalenteinCup
is te lezen op de website van Sparta
Nijkerk en op de website
www.salenteincup.nl

Mooie opbrengsten collectes
Jaarlijks organiseert de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk een collecte in de
gemeenten Nijkerk en Bunschoten om gelden te zamelen voor het hospice. In oktober
2013 liepen de collectanten langs de deuren in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
Dit resulteerde in een prachtig totaalbedrag van 15.411 euro. In januari gingen collectanten op pad in de gemeente Bunschoten. De opbrengst hiervan was 10.475 euro.
De organisatoren zijn bijzonder blij met de hartelijke inzet en betrokkenheid uit beide
gemeenten.

Collectanten gezocht
Nijkerk 12-18 oktober 2014
In de week van 12 -18 oktober wordt er in de gemeente Nijkerk opnieuw de
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor het Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Hiervoor
zijn dringend collectanten nodig; zowel voor Nijkerk zelf als voor Nijkerkerveen
en Hoevelaken. Dus draagt u het hospice een warm hart toe en wilt u een paar
uurtjes van uw tijd inzetten om te collecteren? Neem voor aanmeldingen of
informatie contact op via email info@hospicenijkerk.nl.

COLOFON:
Vetkamp 23 - 3862 JM Nijkerk
T. 033-2473100 - F. 033-2473101
E. info@hospicenijkerk.nl - W. www.hospicenijkerk.nl
Bankrekening: 33.78.18.320 t.n.v. Stichting Vrienden
Hospice Nijkerk en omstreken
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