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Nieuwe vrijwilligers versterken team 
In Nijkerk en omgeving, daar staat een heel mooi huis,

daar werken we vrijwillig en voelen ons er thuis.

We bieden zorg aan mensen die aan het eind van ’t leven 

staan,

wij doen dit graag zodat de mensen dan in vrede gaan

Refrein:

En we zorgen en we zingen en doen nog zoveel meer,

als vrijwilligers herhalen we dit elke week een keer.

In de vroege morgen dan zorgen we voor ‘t ontbijt, 

en raken zo de nachtelijke zorgen weder kwijt.

Maar ook wordt er gebadderd en lekker opgefrist,

en ook het kopje koffie wordt toch zeker niet gemist.

Refrein

Na de lunch is het tijd om een dutje te doen,

en kunnen wij relaxen dus uit met die schoen.

Maar niet te lang want gasten en vrijwilligers die weten,

dat er ook vanavond opnieuw wordt gegeten.

Refrein

Na het avondeten dan gaan we richting  nacht,

en als de gasten slapen dan is ons werk volbracht.

Moe maar voldaan verlaten wij dit huis,

en zoekt een ieder van ons dan weer naar zijn eigen thuis.

Hospice Nijkerk en omstreken 
www.hospicenijkerk.nl

In dit nummer: Afscheid en welkom • Beeldende begeleiding in woord en beeld

Door Alida van der Hout

Algemeen coördinator

Palliatieve zorg is het zoveel als mogelijk verbeteren van 

de kwaliteit van leven van zorgvragers in de laatste levens-

fase. Ook in de afgelopen periode mochten we daarmee 

bezig zijn, voor gasten in het hospice en voor zorgvragers 

in de thuissituatie. We mochten Gods zegen ervaren op de 

inspanningen om de zorg te kunnen continueren.

Eind 2015 is het project Beeldende Begeleiding, waaraan 

het hospice heeft deelgenomen, afgerond. Deze mooie aan-

vulling op de zorg heeft zijn waarde tijdens de projectfase 

bewezen. Gasten en naasten hebben er veel baat bij gehad. 

Gelukkig was de beeldend begeleider bereid haar zinvolle 

taak in 2016 voort te zetten. 

In januari is een campagne gehouden voor de werving van 

nieuwe vrijwilligers. Er zijn twaalf nieuwe, enthousiaste vrij-

willigers opgeleid. Deze worden inmiddels ingewerkt. Tij-

dens de introductietraining, aangeboden door Marry, heeft 

deze groep een mooi lied gemaakt, dat weergeeft hoe zij het 

werk in het hospice ervaren.



Van de bestuurstafel
Door Ernst Cramer, Voorzitter

In de afgelopen periode zijn de gastenkamers in het hospice bijna voortdurend volledig bezet. Daaruit blijkt wel het bestaans-

recht van ons hospice. Ook de aanvraag voor thuisinzetten neemt duidelijk toe. 

In de samenstelling van het coördinatorenteam gaat er wat veranderen. Marry van der Heiden verruilt haar vaste rol als coördi-

nator vrijwilligers voor die van waarnemend coördinator. We zijn erg blij en dankbaar voor al het werk dat Marry in al die jaren 

heeft gedaan, ook met betrekking tot de opleiding en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. Met ingang van 1 mei is Jolanda 

Nijeboer benoemd; bij  sommige Nijkerkers geen onbekende. Het is mooi dat we zo snel een opvolger konden vinden, zodat er 

gelukkig geen gat ontstaat in de aanwezigheid van de coördinatoren.

Op het gebied van de huisvesting blijft er altijd wel wat te doen. Onder het waakzaam oog van bestuurslid Wim Stam wordt het 

nodige gedaan om het werk in het hospice plezierig en professioneel te kunnen blijven doen en om het gebouw goed te onder-

houden. We hopen komende maanden onze jaarrekening met goed resultaat op te kunnen maken. We zijn dankbaar voor het 

feit dat ons hospice zo gedragen wordt door de regionale gemeenschap.
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Afscheid van Ada Houtman

10 jaar een betrokken ‘spin in ’t web’

Afscheid van Marry van der Heiden

‘Ik heb ervaren wat er toe doet’

Per 1 januari van dit jaar nam Ada Houtman afscheid als 

secretaris van het bestuur van de Stichting Hospice Nijkerk 

e.o. Een functie die zij 10 jaar lang met hart en ziel vervulde. 

Zo stond ze, bij de allereerste werkgroepbesprekingen en 

bouwvergaderingen, aan de wieg van het hospice. Na 10 jaar 

kon ze met een gerust hart afscheid nemen van een volwas-

sen, professionele organisatie die staat als een huis.

“Het voelt soms best nog wat vreemd hoor. Dat ik niet meer 

als een soort spin in het web precies weet wat er speelt. Maar 

het is goed zo. Tien jaar is lang genoeg. Ik ben echt een opbou-

wer. Als iets reilt en zeilt, dan zoek ik weer een nieuwe uitda-

ging. Maar ik zal me altijd nauw betrokken blijven voelen bij 

het hospice. En ik blijf collectant’’, zo licht Ada haar afscheid 

desgevraagd toe. 

Ada kijkt met plezier terug op een fijne tijd. “Ik heb genoten 

van de fijne samenwerking, de bijzondere contacten en 

de warme sfeer. Het was een boeiende, veelzijdige func-

tie. Naast verslaglegging, maakte ik me ook graag sterk 

voor een goede teamgeest en onderlinge communicatie. 
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‘Werken in het hospice is niets voor mij’, dacht ik zeven jaar geleden. Nu ik afscheid heb genomen ben ik dankbaar 

voor een periode die mijn leven verrijkt heeft. Want naast de pijn van afscheid, hebben het hospice, haar gasten en 

medewerkers mij ook veel gegeven. Ik heb ervaren wat er toe doet wanneer je aan de afronding van je leven bent. 

Het is eigenlijk eenvoudig. Er gewoon zijn voor de ander en de ander zien staan; oprechte belangstelling hebben en 

luisteren naar wat de ander behoeft. Niet wat ik vind dat de ander nodig heeft, maar samen met alle medewerkers 

een bijdrage leveren aan die behoefte, ieder in zijn bekwaamheid. In het hospice mag je zijn zoals je bent. Je doet 

er toe, met bewogen en betrokken medemensen om je heen in deze levensfase. 

Hoogtepunten waren 

toch wel de opening 

van het hospice, de 

jubileumviering en de 

uitbreiding naar zes 

kamers.”

Bijzonder was dat 

Ada bij de opening 

en de jubileumvie-

ring ook fungeerde 

als visitekaartje van 

het hospice, door de 

programmaonderde-

len professioneel aan 

te kondigen en aan elkaar te praten. Zo werd zij in de regio een 

herkenbaar gezicht van Hospice Nijkerk. 

Eind vorig jaar werd door besturen, medewerkers en vrijwil-

ligers officieel afscheid genomen van Ada Houtman. Hospice 

Nijkerk is enorm dankbaar voor de vele jaren van tomeloze 

inzet en betrokkenheid.
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Welkom Jolanda Nijeboer

Mag ik me voorstellen…
Graag stel ik me aan u voor. 

Ik ben Jolanda Nijeboer. 

Met mijn man, met wie ik 

komende maand 30 jaar 

getrouwd ben, woon ik 

sinds 14 jaar in Nijkerk.

Mijn loopbaan begon in 

1982 als verpleegkundige 

in het Diaconessenhuis te 

Hilversum. Na enige jaren 

wilde ik praktijkopleider 

worden en daarvoor heb ik 

de opleiding voor leraar verpleegkunde gevolgd. Elf jaar heb ik 

als opleider, trainer en coach gewerkt. 

Nadat ik de opleiding Per-

soneelsmanagement had 

afgerond ben ik in 2009 

gaan werken in de functie 

van opleidingsadviseur bij 

de Academie van het Meander MC.  Een mooie loopbaan met 

nog vele mogelijkheden binnen het ziekenhuis. Echter, ik wilde 

met mijn ervaring en talenten een nieuwe uitdaging aangaan. 

Daarom heb ik gesolliciteerd op de vacature van Coördinator 

Vrijwilligers. Ik kijk er naar uit om onderdeel te mogen zijn van 

het team van coördinatoren en naar de samenwerking met 

iedereen die een bijdrage levert binnen het hospice. Want met 

elkaar zorgen we ervoor dat de gast de beste zorg krijgt. 

De paradijsvogel
Foto en tekst: Dini Koelman, 
Beeldend Begeleider

“Help, ik ben bang.” Ogen die angst uitstralen, handen die het 

laken vastpakken. Bang, bang voor de dood. “Wat is dood, 

waar ga ik naar toe?” Ik leg mijn hand voorzichtig op de hare 

en vraag: ”Geloof je in de hemel?”

”Nee” zegt ze, ”maar ik wil er wel naar toe”.

Corrie verveelt zich. Ik open mijn mand, een zakje met ge-

kleurde veren ligt bovenop. Corrie vindt ze prachtig en pakt het 

zakje. Ik weet niet waarom, ik teken een vogel. Corrie geeft de 

vogel prachtig gekleurde veren.“Mooi”, zegt ze. Ik zie dat ze er 

blij van wordt. We noemen hem de PARADIJSVOGEL.

Ik zeg dat als ze zich verveelt, ze misschien wel op de rug van 

de vogel een stukje kan gaan vliegen. “Overal naar toe?”vraagt 

ze. “Ja, overal waar je naar toe wil”. Maar Corrie is nooit verder 

geweest dan Amersfoort, dus ook nu gaat ze niet alleen op 

reis. Maar… samen klimmen we wel op de rug van de vogel en 

maken de mooiste reizen.  De wind neemt ons mee…

We vliegen over de bergen, scheren over de hoge golven van 

de zee en zoeken een open plek in het bos om te landen. We 

maken geen foto’s, we schilderen wat wij gezien hebben. Elke 

keer weer een andere reis. De laatste keer schilderden we het 

paradijs: een tuin vol bloemen, we ruiken de zoete geuren, 

genieten van de mooie kleuren, zien de vlinders vliegen en 

luisteren naar het gezoem van de insecten. “Dit is echt het 

paradijs” zegt Corry. “Hier wil ik wel naar toe als ik dood ben.” 

Ze is stil. Even geen gisteren, even geen morgen, alleen het hier 

en nu. Ik ga met vakantie en als ik terugkom is de kamer leeg. 

De vogel is gevlogen…

Met vrijwilligers en gasten heb ik mooie momenten mogen delen. Samen met de profes-

sionals heb ik mijn werk mogen doen in wie ik was. Het heeft mij veel gegeven en geïnspi-

reerd: zijn wie je bent. Zonder franje, met tijd en aandacht om het leven te leven. Dat wil 

ik voortzetten nu de voordeur in het hospice achter me sluit en de achterdeur open staat 

om in de toekomst af en toe als waarnemer in te vallen.

Ik ben dankbaar voor de contacten en de samenwerking in zeven jaar Hospice Nijkerk. Ik 

ben ervan overtuigd dat dit mooie werk door blijft gaan en wens jullie allen daarin veel 

liefde en inspiratie.
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Wie aan het opruimen of schoonma-

ken is komt ongetwijfeld een aantal 

prima spullen tegen die niet meer 

gebruikt worden. In plaats van deze 

weer in de kast te zetten kan er ook 

iets moois mee gedaan worden! 

Breng uw spullen naar HunterStun-

ter aan de Vetkamp, zodat ze daar 

verkocht kunnen worden. Tot het 

einde van het jaar zamelt HunterStun-

ter op deze manier geld in voor twee 

Nijkerkse goede doelen, waarvan het 

hospice er één is.

HunterStunter verhuurt kramen aan 

iedereen die spullen wil verkopen. 

Zo ontstaat een gevarieerd en snel 

wisselend aanbod. Soms doneren 

HunterStunter steunt Hospice Nijkerk
kraamhuurders na hun vertrek hun 

overtollige spullen. Ook deze wor-

den geëtaleerd in de “Goede doelen 

kraam”. Aan het einde van het jaar 

wordt de opbrengst uit de verkoop 

van spullen uit deze kraam gedoneerd 

aan de twee Nijkerkse goede doelen. 

Een mooi initiatief waar heel Nijkerk 

aan mee kan doen.
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Dankbaar voor betrokkenheid
In de afgelopen periode mocht de Stichting Vrienden van 

Hospice Nijkerk e.o. zich weer verheugen op een aantal 

mooie giften en donaties. Zo hadden ook de jaarlijkse 

huis-aan-huis collectes in Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk 

en Zevenhuizen en Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 

weer fantastische opbrengsten. Voor Bunschoten was dit 

€ 9.640.- en voor Nijkerk € 14.721.-. Wij mogen zo steeds 

weer de betrokkenheid ervaren van de inwoners. We zijn 

hier dankbaar voor evenals voor de inzet van alle collectan-

ten en wijkcoördinatoren. Ook bij de Uutkiekdag Nijkerker-

veen, op 10 september, zal weer een gedeelte van de 

opbrengst voor het hospice zijn.

Even voorstellen…
Ik ben Pauline Noort-Rietveld, 49 jaar oud en oorspronkelijk 

afkomstig uit het westen van het land. Inmiddels woon ik 

alweer 21 jaar in Nijkerk. Ik ben getrouwd met Daan en 

we hebben drie kinderen: een zoon en twee dochters. De 

oudste twee wonen op kamers in verband met hun studie.  

Ik vul mijn dagen met het huishouden en vrijwilligerswerk. 

Verder lees ik graag. Door de Stichting Vrienden van Hos-

pice Nijkerk ben ik gevraagd om Christien van Binsbergen 

op te volgen als algemeen lid. Dat zal ik met plezier doen 

en ik zal me naar vermogen inzetten. De eerste vergade-

ring heeft kortgeleden plaatsgevonden, dus aan de slag!

Op 9 april presenteerde Hospice Nijkerk zich tijdens de Open 

Dag in het kader van het vijfjarig bestaan van Gezondheids-

centrum Corlaer. Mooi dat we hierbij aanwezig mochten zijn. 


