
Schenken en nalaten

Hospice Nijkerk e.o.

Goede zorg in de 
laatste levensfase

“Het verblijf van mijn vader in het hospice was als een  
warm bad. Hij voelde zich er thuis en kon weer zichzelf zijn.”

“Dat ik met een gerust hart even de zorg los kon laten, 
maakte dat ik weer energie kon opladen.”

“Het hospice is gericht op kwaliteit van ons leven. 
Niet de ziekte, maar de mens staat centraal.”
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Professionele zorg
Hospice Nijkerk e.o. werkt vanuit een 
christelijke basis. Het biedt palliatieve 
terminale zorg aan ongeneeslijk zieke 
gasten vanaf 18 jaar, met een levensver-
wachting van korter dan drie maanden.
Het hospice geeft een rustige, respectvolle  
zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is 
gericht op comfort en aandacht; zowel voor de 
gasten als voor hun naasten.

Naast alle noodzakelijke zorg wil het hospice 
ook aandacht geven aan de rouwverwerking 
van de nabestaanden.
Iedereen is welkom, ongeacht levensovertui-
ging, geaardheid of financiële draagkracht.
Uitgangspunt is dat een eigen bijdrage 
nooit een belemmering mag zijn om te 
worden opgenomen in het hospice.

Financiële ondersteuning
Veel van de gemaakte kosten worden 

niet vergoed, dit betreft niet alleen de zorg, 
maar ook de huisvesting.

Daarom is hulp van talloze vrijwilligers onmisbaar.
Naast de opbrengst van de jaarlijkse collecte 

is het hospice sterk afhankelijk van giften. Ook 
kunt u de stichting (met ANBI-status) ondersteu-
nen met een periodieke schenking of een legaat.

Bij een periodieke schenking voor een termijn van 
minimaal vijf jaar is het bedrag volledig fiscaal  
aftrekbaar. De schriftelijke overeenkomst kan 
zonder tussenkomst van een notaris vastgelegd 
worden.

Bij een legaat laat u in uw testament een 
bedrag opnemen dat u na uw overlijden 

aan de stichting uitkeert.


