
De voorzitter van de Stichting Hospice Nijkerk Evert Nagel heette de ruim 130 aanwezigen welkom en gaf 
het woord aan de algemeen coördinator van het hospice Alida van der Hout. Zij schetste de aan-

loop naar de verbouwing. Huize Bethanië is in 2008 omgebouwd tot hospice met 4 kamers 
en in 2013 uitgebreid met twee kamers. Met name de behoefte aan werkruimte en extra 

opslagruimte gaven aanleiding om het hospice mogelijk uit te breiden. Samen met 
het bestuur werden hiervoor plannen gemaakt en uitgewerkt. De beslissing tot ver-

bouwing en verduurzaming van het bestaande hospice werd genomen in 2019.  
Corona zorgde echter voor vertraging. In februari 2022 kon men van start. 

Er zijn twee kamers bijgebouwd waardoor er ruimte ont-
stond voor een volwaardig kantoor voor de verpleeg-

kundigen en een eetkamer apart van de keuken. 
Er kon een prachtig kinderkamertje gecreëerd 

worden voor de kleine bezoekers. Als bo-
nus is er, boven de nieuwe kamers, een 

ruime vergaderzaal bijgekomen.
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Nieuwsbrief 
Hospice Nijkerk e.o. 

Hospice Nijkerk feestelijk heropend
Door Jessica Winter, coördinator 

Dat het zaterdag 29 oktober een stralende, warme herfstdag werd heeft zeker meegeholpen aan alle feestelijkheden rond 
de heropening van Hospice Nijkerk. ’s Morgens om 10.00 uur werden de genodigden ontvangen in De Schakel waar de 
officiële openingshandeling zou worden verricht. 
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Arjen Gerritsma, de oud-voorzitter van het oprichtingsbestuur, 
overhandigde na de toespraak een foto van de originele aan-
blik van de stal bij aankoop en twee naamborden van de paar-
den die daar hadden gestaan. Alida overhandigde de originele 
sleutel, die zij in 2008 van de architect had gekregen, aan Eline 
Medendorp, coördinator in het hospice en voorzitter van de 
inrichtingscommissie. Als cadeautje gaf ze er een sleutelkastje 
bij, zodat de sleutel een mooie plek zou krijgen in het hospice.  
Eline zette daarna op beeldende wijze de praktische uitvoering 
van de verbouwing met enkele (herkenbare) anekdotes uiteen. 

Grote verwondering en dankbaarheid voor de 
gulle gaven van bedrijven en parti-

culieren en de niet aflatende 
inzet van de betrokken 

vrijwilligers. En dat 
waren er heel wat! 

“We hebben ne-
gen maanden 
gekampeerd 
in het hospice 
terwijl de zorg 
voor onze gas-
ten doorging.” 

2   •••••   

Evert Nagel sprak hierna ook een dankwoord uit aan allen 
die zo hard gewerkt hebben om dit alles mogelijk te ma-
ken. Dank aan de medewerking van de buren Arkemheen 
en Univé. Dankzij goede samenwerking met Gemeente, 
architect Schoots en aannemer Berkhof kunnen we nu de 
heropening vieren. En dank aan de stichting Vrienden van 
Hospice Nijkerk voor de financiële steun. Diens voorzitter 
Peter van Hofwegen vertelde over de vele gaven van parti-
culieren, donateurs, bedrijven én de nalatenschappen die er 
voor zorgden dat alle wensen vervuld konden worden. 

De officiële openingshandeling werd uitgevoerd door burge-
meester Renkema van Nijkerk, die onder de indruk was van 
de weg naar deze dag toe:  ‘Een huis bouw je met stenen, 
een thuis met liefde. Hier is een combinatie van beiden 
aanwezig. Het is een thuis voor gasten en de mensen die er 
werken. De behoefte is op een adequate manier gewaar-
borgd.’ Hierna werd een film getoond die het verbouwings-
proces in een notendop weergaf. Na afloop was er voor de 
aanwezigen de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen 
in het verbouwde hospice.



Open huis
’s Middags werd het open huis goed bezocht. Ongeveer 350-450 men-

sen kregen een rondleiding door een gedeelte van het hospice en 
konden buiten genieten van de ontmoeting met een hapje en 

een drankje. Het was een gemêleerd publiek van oud-
medewerkers en -vrijwilligers, familieleden van me-

dewerkers, stadsgenoten, beroepscollega’s, samen-
werkende bedrijven enz. De bezoekers toonden 

hartverwarmende belangstelling. 
De enthousiaste reacties in het gastenboek en 
tijdens de rondleidingen deden de medewerkers 
en vrijwilligers goed. De hoop werd uitgesproken 
dat er nog meer mensen warm zijn gemaakt 
voor een bijdrage aan dit mooie werk, op welke 

manier dan ook. 
Voor informatie: www.hospicenijkerk.nl 
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Bedankt
Wat is ons hospice mooi geworden! 

Begin 2022 gingen we van start met 
de verbouw en nieuwbouw. Eind 
oktober gingen de deuren van 
het vernieuwde hospice open! 
Zonder de hulp, steun, giften, 
bijdragen, diensten en inzet van 
veel vrijwilligers, bedrijven, leve-

ranciers, stichtingen, gemeenten 
en organisaties was ons dit nooit 

gelukt. We zijn dankbaar dat zovelen 
ons hospice een warm hart toedragen. 

Het resultaat is een prachtig opgeknapt, 
toekomstbestendig hospice met veel ruimte 

en goede (zorg)voorzieningen. We willen ieder-
een op deze plek hartelijk danken voor hun betrok-

kenheid bij het hospice, in welke vorm dan ook! 
Op onze website is een bedankpagina toegevoegd onder                      

                nieuws/dankwoord.

Redactie:  Ria Stoorvogel, Inge Hellenthal
 Willeke Veenendaal 
Eindredactie: Alida van der Hout
Vormgeving:  Arjen Gerritsma, www.graphicsound.nl
Fotografie:  hospicemedewerkers, Ely Hackmann, Arjen Gerritsma

COLOFON: 
Vetkamp 23 - 3862 JM  Nijkerk - T 033 247 31 00 
E info@hospicenijkerk.nl - W www.hospicenijkerk.nl 
Bankrekening: NL78 RABO 033 7818 320 
t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Nijkerk en omstreken

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden. 
U vindt de contactgegevens hieronder. Via de website www.hospicenijkerk.nl kunt u t.z.t. ook onze nieuwsbrieven lezen. 
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Film
Op onze website www.hospicenijkerk.nl
onder nieuws/verbouwing vindt u de 
film die tijdens de opening is vertoond 
en een mooi beeld geeft van het 
verbouwingsproces en het 
eindresultaat.

We wensen u gezegende kerstdagen en een vreugdevol en hoopvol 2023 toe.


