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Een uitgebloeide bloem in de wind
Getekend door het leven maar nog steeds mooi.
Anders mooi, rijper.
Elke bloem heeft tijdens de bloei 
veel gezien en meegemaakt.
Op het einde van het leven 
laat ze haar sporen achter.

Pieter Schreurs

Dat verklaart een hoop…
Het zal je maar gebeuren. Je hebt geen idee waar je bent, hoe lang al en waarom. Foto’s van vroeger vormen het enige hou-
vast in je leven. De mensen op die foto’s herken je tenminste, kun je een plekje geven in je gedachten en in de tijd. Maar 
verder… is alles één groot vraagteken.
Dat overkwam in dit geval ook meneer Hendriks (fictieve naam). Hij had al zoveel veranderingen moeten doormaken. 
Zijn lichaam en geest lieten hem langzamerhand in de steek. Uiteindelijk werd er voor gekozen hem naar het Franciscus 
Hospice te brengen waar hij in alle rust zijn laatste dagen zou kunnen doorbrengen.
Gedesoriënteerd als hij was, bleef hij maar vragen waar hij was en hoe lang hij hier al was. Hij kon het gewoon niet 
plaatsen. “Waar ben ik? In Weert? In het hospice? Waar is dat hospice dan? O, vlak bij de Biest? Hoe lang ben ik hier al? 
Drie weken? Waar dan? In Weert?..” Dag in, dag uit dezelfde vragen, hetzelfde gevoel van ontheemd te zijn, in elk opzicht 
beroofd van zijn zekerheden.
Toen hij op een avond weer dezelfde vragen stelde en weer vroeg waar hij was en waar dat hospice dan precies lag, ant-
woordde Patricia hem: “Aan de Doolhofstraat!”
“De Doolhofstraat?” antwoordde hij toen, met een helderheid van geest die ons verstomd deed staan. “O, geen wonder 
dat ik dan niet weet waar ik ben!!!”

Tineke Tuinder
Vrijwilligster

Ook de ervaringen tijdens de voorbe-
reiding, de verbouwing en de inrichting 
van het huis staan nog vers in mijn 
geheugen gegrift.
Zoals velen van u weten heeft het 
totstandkomen van het hospice heel 
wat jaren in beslag genomen. Wat in 
1996 begon als een idee-fixe groeide 
uiteindelijk uit tot een prachtig huis op 
een mooie plek waar bewoners omringd 
door familie en vrienden de laatste 
dagen van hun leven kunnen doorbren-
gen. Het hospice is ‘een begrip’ gewor-
den in de regio Weert.
Het was een gedurfd project om pio-
niers, vrijwilligers, mensen uit de zorg, 
en niet in de laatste plaats de bewo-
ners bij elkaar te brengen. We hebben 
talrijke moeilijkheden overwonnen en 
ons door vele tegenslagen heen gebeten. 

Vijf jaar Franciscus Hospice

Samen gaan we door

Maar er zijn ook heel wat vriendschaps-
banden gesmeed.
Het mag gezegd worden dat er een 
nieuwe manier van zorgen is ontstaan. 
Samen Zorgen.
Deze speciale Lustrumkrant geeft 
de lezer wat meer inzicht in wat die 
samenwerking oplevert en waar we het 
met z’n allen voor doen.
Zonder poeha mag in alle nuchterheid 
worden onderstreept dat het Francis-
cus Hospice voor zeer velen van grote 
betekenis is. Tot nu toe hebben zo’n 
300 bewoners en hun familie de zorg 
van het hospice weten te waarderen. 
Palliatieve zorg heet dat met een duur 
woord - de zorg aan mensen met een 
ongeneeslijke aandoening in de laatste 
maanden, weken of dagen van hun 
leven.
Met liefdevolle én deskundige zorg wil-
len en kunnen wij de stervende en haar 
of zijn familie bijstaan. In een fase van 
het leven waarbij het zo van belang is 
dat die goed wordt afgesloten. 

Het lijkt nog allemaal zo kort geleden, 18 september 2003, de feestelijke 

opening van het Franciscus Hospice door Martin Eurlings, gedeputeerde van 

de provincie Limburg. Twee dagen later volgde de open dag die ondanks 

de warmte een overweldigend aantal bezoekers trok uit Weert en wijde 

omgeving.

Het kan zo waardevol zijn om, in de 
rust en het vertrouwen die het huis 
bieden, elkaar de hand te reiken en 
gevoelens te delen, of juist stil te zijn. 
Omdat niet alle kosten van een hospice 
vanuit de AWBZ gefinancierd worden 
blijft financiële ondersteuning nog 
steeds noodzakelijk om vooral ook op 
de langere termijn de exploitatie slui-
tend te krijgen. Voor het bestuur een 
blijvend punt van zorg.

In de loop van jaren hebben zich vele  
sponsors aangediend die de nodige 
financiën ter beschikking stelden. Ook 
voor de aankoop van “iets tastbaars” 
wat varieerde van het krijgen van een 
prachtige piano voor in de huiskamer  
tot een grote financiele bijdrage voor het 

opknappen en de inrichting van de tuin. 
Ik ben ervan overtuigd dat het initiatief 
om samen te zorgen voor de bewoners 
voldoende draagvlak heeft om zich ook 
in de komende jaren te blijven ontwik-
kelen. Zeer zeker met de getoonde 
betrokkenheid vanuit de gemeenschap.
Een hartelijke dank én een welgemeend 
PROFICIAT! voor het vertrouwen dat 
wij kregen en aan allen die de voor-
bije vijf jaar “samen zorgen voor de 

Ine Verhaeg

bewoners” op welke manier dan ook 
mogelijk maakten. Samen zijn we eraan 
begonnen, samen gaan we er mee door.

Ine Verhaeg,
Voorzitter stichting Eerbied voor het Leven.



Flarden van gedachten, herinneringen 
komen op; in telegramstijl bijna….. Ik 
heb besloten ze ook maar zo aan u te 
melden.
Verkeersongelukken met een fatale 
afloop, zelfdoding; het zijn gebeurtenis-
sen waarbij een burgemeester heel dicht 
bij de nabestaanden wil staan. 
Iedereen wordt ooit geconfronteerd met 
de dood. In zijn omgeving, binnen zijn 
familie. Op enig moment vindt altijd 
de confrontatie met het einde van het 
eigen leven plaats. Geboren worden en 
sterven, we hebben het gemeen.
Verdriet, afscheid en rouwen zijn onlos-
makelijk met het leven verbonden.
Hoe was het rondom het sterven? 
Hebben wij afscheid kunnen en mogen 

Voorwoord Burgemeesters

Even voorstellen...

Wat moet ik schrijven? Toen ik werd 

gevraagd om aan deze jubileum-

krant een bijdrage te leveren zei 

ik volmondig ja. Naderhand pas 

realiseerde ik me de consequenties. 

Want, wat moet ik schrijven over 

het Franciscus Hospice, over een 

voorziening die zo onlosmakelijk 

met de dood is verbonden? 

nemen? Hebben we met elkaar ge-
waakt, waren we erbij of kwamen we 
net te laat? In weinig momenten van 
het leven zijn mensen intenser met 
elkaar verbonden en ervaren we dat 
we bij elkaar horen. Tegelijkertijd zijn 
we minder vertrouwd geraakt met de 
dood. De dood is een taboe dat wij het 

liefst zo lang mogelijk wegstoppen. Hoe 
groot en hevig kan het verdriet zijn 
om het verlies van kind, ouder, partner 
of vriend. Is dat de betekenis van het 
woord “over”-leven, op een of andere 
manier zelf verder kunnen gaan?
Als het dan toch niet te voorkomen is 
wil iedereen graag op hoge leeftijd, zon-

De mensen van voorbij...

In de huiskamer van het hospice 

ligt het boek ‘De mensen van 

voorbij’. Nabestaanden en mede-

werkers schrijven er hun herin-

neringen in. De kracht van het 

boek wordt alsmaar groter.

Eerbied voor het Leven
Op de dag dat onze zus haar eigen 
woning voor het Franciscus Hospice ver-
ruilde, gaven de kikkers in de vijver een 
groot concert. Dit kon zij niet zo goed 
waarderen en op de vraag of ze nog 
een wens had, antwoordde zij: “Vang 
de kikkers in de vijver maar”. 
In de tien dagen dat ze van de goede 
zorgen van het hospice gebruik heeft 
kunnen maken, bleef het stil vanaf het 
water; de kikkers zwegen en onze zus 
had er geen hinder meer van.
Op de dag nadat onze zus gestorven 
was, namen de kikkers de draad van 
het concert weer op. 
De moraal: tot en met de kikkers in de 
vijver van het Franciscus Hospice is er 
“Eerbied voor het Leven”.

Anna
mei 2004

Lieve mensen,
Ons Piet was een lieve echtgenoot en 
een geweldige vader! En bovenal, niet 
te vergeten een zéér trotse opa! Geluk-
kig hebben wij met zijn allen mogen 
ervaren dat er nog veel meer geweldige 
mensen in deze wereld zijn! Dit vonden 
wij terug in het Hospice. De warmte, 
toewijding en vriendelijkheid stralen 
je tegemoet, zodra je het huis binnen-
komt! En dat heeft ons doen beseffen 
dat engelen daadwerkelijk bestaan. Ze 
werken in het Hospice. Nogmaals onze 
hartelijke dank voor alles!

der pijn, stilletjes inslapen. Met mensen 
om je heen van wie je houdt. Maar zo 
gaat het niet altijd.
Op bezoek in het hospice in Weert las 
ik de hartverwarmende reacties van na-
bestaanden. Met die reacties zijn jubile-
umkranten te vullen. Neemt u het van 
me aan: de leiding en de vrijwilligers 
doen meer dan gewoon liefdevol werk. 
Bezorgdheid en betrokkenheid, mense-
lijke waardigheid en integer handelen, 
worden bij het Franciscus Hospice met 
een hoofdletter geschreven. 

Daarvoor is veel dank verschuldigd, 
voor het werk van de afgelopen vijf jaar 
en voor het vele werk dat nog verzet zal 
worden. Graag breng ik die dank tot 
uitdrukking. 

Henk Evers
Burgemeester van Nederweert

ook namens:
Jacques Niederer

Burgemeester van Weert;

Arno Verhoeven
Burgemeester van Leudal;

Bart Meinema
Burgemeester van Cranendonck.

v.l.n.r.: Henk Evers, Arno Verhoeven en Jacques Niederer

(Burgemeester Bart Meinema (Cranendonck) was verhinderd).

Gemiddeld driemaal per jaar brengt 
de Stichting Eerbied voor het Leven 
een Nieuwsblad uit in een oplage van 
zo’n duizend exemplaren. Het blad 
geeft een ‘doorkijkje’ in de alledaagse 
wederwaardigheden die in en rondom 
het Franciscus Hospice plaatsvinden. 
Het wordt gratis verspreid onder 
vrijwilligers, medewerkers, huisartsen, 
zorginstellingen, gemeenteraden, 
Vrienden van het hospice en sponsoren. 
De redactieleden zijn allemaal 
vrijwilligers, net als alle anderen die 
bij de verspreiding zijn betrokken. Een 
aantal van die scribenten werken ook 
in het hospice. Zij schrijven over hun 
praktijkervaringen, met alle gevoelens 
die daarbij horen. Het ene verhaal 
werkt op de lachspieren, bij het andere 
verhaal pinkt menig lezer een traan 
weg. De dagelijkse werkelijkheid. 
Het Nieuwsblad wordt al meer dan 
vijf jaar vorm gegeven door Schreurs 
Commercial Artwork uit Weert en 
gedrukt door drukkerij Van Deursen 
in Nederweert. Veel verhalen in deze 
Lustrumkrant komen uit Nieuwsbladen 
die de voorbije vijf jaren verschenen. 
Deze Lustrumkrant is een uitgave van 
Grafisch Bureau Lempens uit Weert.

Het Nieuwsblad

Peter Clement,

Eindredacteur Nieuwsblad en Lustrumkrant

Het bestuur van de stichting Eerbied voor het Leven. Deze stichting nam 

het initiatief tot de realisatie van het Franciscus Hospice in Weert en be-

heert dit hospice. 

Vlnr:  

Ruud Windhorst Roggel bestuurslid voormalig huisarts

Rini Vunderink Budel secretaris adviseur kwaliteitszorg Wonen Limburg

Patrick Voss Heythuysen bestuurslid  commissaris van politie,

   korps landelijke politiediensten  

Ine Verhaeg Beesel voorzitter medewerker kabinetszaken gemeente Leudal 

Harrie Beeren Nederweert bestuurslid rayonmanager Orbis medisch- en zorgconcern 

Harrie Kuipers Weert vice-voorzitter verpleeghuisarts, consulent palliatieve zorg 

Marjo Wijen Tungelroy penningmeester ondernemer administratie- en advieskantoor 

Het bestuur van de Stichting Eerbied voor het Leven

foto Jolanda Smit



“Ik heb wel eens documentaires gezien 
over dit werk en dan vroeg ik mezelf 
af: ‘zou ík dat kunnen?’. Op een dag 
kwam ik een goeie kennis van me tegen 
die hier in het hospice vrijwilligerswerk 
doet, en die zei dat dit werk ook zeker 
iets voor mij zou zijn, en dat ik het zou 
moeten proberen.” Ook coördinator 
Pieter van der Hooft bevestigt haar 
na een eerste gesprek, dat hij haar als 
vrijwilligster in het hospice wel ziet 
zitten. Haar kinderen zijn al volwassen 
en het huis uit. Als ik haar spreek loopt 
haar man in zijn eentje de tocht naar 
Santiago de Compostella. 

Aanvankelijk deed ze voornamelijk 
huishoudelijk werk in het hospice 
maar na enkele keren met een vrijwil-
liger in de zorg aan bed meegedraaid te 
hebben, mocht ze de beroepskrachten 
ondersteunen. Eten brengen, bewoners 
verplaatsen in bed, meehelpen met 
persoonlijke verzorging van bewoners, 
een praatje maken, een luisterend 
oor bieden, dat is waar Reneé nu 
ook ondersteuning in mag geven als 
vrijwilligster. Medische handelingen 
mogen alleen door de verpleegkundige 
beroepskrachten worden verricht, die 
24 uur per dag aanwezig zijn. “In het 

“Ik put hier heel veel kracht uit”
“Ik heb al het nodige vrijwilligerswerk gedaan, maar het werk dat ik hier 

in het hospice doe, heb ik altijd al willen doen: Liefdevolle zorg geven aan 

mensen in hun laatste levensdagen. Zij verdienen zoveel respect en je ziet 

hoe ze genieten van kleine dingen.” Aan het woord is Reneé Woolderink, 

sinds 2006 werkzaam binnen het team van vrijwilligers in het Franciscus 

Hospice. 

begin ben je heel erg bang dat je de 
bewoner misschien pijn doet, je bent o 
zo voorzichtig en omdat je bijvoorbeeld 
maar één keer in de week komt, blijft 
niet alles wat je leert meteen hangen”, 
zegt de vrijwilligster die tevoren nooit 
in de zorg gewerkt had. Het liefst draait 
ze een ochtenddienst. Reneé: “Het is 
de drukste dienst, je leert dan veel wat 
betreft de verzorging en de omgang met 

de verschillende bewoners. De ochtend 
duurt voor een vrijwilliger van kwart 
voor negen tot ongeveer half twee ’s 
middags. Reneé werkt meestal in het 
weekend, op de zaterdagochtend en 
zondagmiddag. Ze weet steeds hoe ze 
voor de lopende maand en de maand 
daarop is ingeroosterd zodat ze haar 

privéleven daarop kan afstemmen. Het 
vrijwilligerswerk is haar tot nu toe voor 
honderd procent meegevallen zegt ze, 
ondanks al haar twijfels in het begin: 
“Ik dacht ook dat ik me dingen ontzet-
tend aan zou trekken en mee naar huis 
zou nemen, maar dat valt gelukkig heel 
erg mee.” Zelfs heeft ze al op eigen ver-
zoek mogen meehelpen bij het verzor-
gen van iemand die net overleden was. 

Reneé Woolderink

“Ik mocht de beroepskracht daarbij 
helpen en enkele familieleden had-
den gevraagd of ze erbij mochten zijn, 
ze wilden niet meehelpen. Maar toen 
de familie zag hoe ik ook gewoon als 
beginneling alle instructies opvolgde, 
gingen ze uit zichzelf meehelpen. Ik was 
de ene kous aan het aantrekken en een 
familielid de andere, dat ontroerde mij. 
Ik stel me voor, dat zij mij als ‘lerende 
vreemde’ bezig zagen en dat daardoor 
hun schroom en angst verdwenen en 
zij ook gingen helpen, dat vond ik heel 
positief ”, zo vertelt Reneé Woolderink. 
Wat zij ook zonder meer als positief 
ervaart, is dat zij als vrijwilligster tel-
kens andere  verpleegkundige beroeps-
krachten ontmoet. “Ze zijn allemaal 
anders. Ik heb wel eens tegen een 
verpleegkundige gezegd: ‘Even rustig 
aan joh, ik moet hier nog aan wen-
nen en het allemaal een plaats geven 
en verwerken’. Er zijn volgens mij zo’n 
15 verpleegkundigen en de één doet 
sommige dingen weer net iets anders 
dan de ander en ik moet nog zoooveel 
leren.” Waarop die verpleegkundige zei: 
“Hoe denk je dat het bij ons voelt met 
al die vrijwilligers met wie wij moeten 
kunnen samenwerken?” Reneé vervolgt 
meteen: “Dat is toch mooi dat dat 
gevoel wederzijds is. Ik vind het knap 
dat zo’n team van verpleegkundigen 
en zoveel vrijwilligers samen toch zo’n 
hospice weten te runnen”. Als ik Reneé 
vraag haar gevoelens te omschrijven bij 
het vrijwilligerswerk van de voorbije 
maanden, zegt ze: “Je betekent iets voor 
mensen. En dan die voldoening die je 
daarvoor terug krijgt. Bovendien leer ik 
er veel van. Niet alleen praktisch, maar 
ook qua levenservaring. Ik put hier heel 
veel kracht en positieve energie uit.”

Peter Clement

Westhoven 5 Postbus 1316  6040 KH Roermond 
www.tmlzorg.nl  info@tmlzorg.nl

De enige echte Thuiszorg!

24 uur per dag tot uw dienst! Ook in uw regio.

Met al uw vragen op het gebied van zorg belt u met onze 

zorgcentrale. Wij helpen u graag verder. 

Ook het aanvragen van zorg regelen wij graag voor u!

Bel (0475) 35 62 76 of kijk op www.tmlzorg.nl



Bij de tekeningen van het elektriciteits-
net en bij die van de centrale verwar-
ming was hij intensief betrokken, later 
ook bij het sanitair. “Denkwerk, veel 
denkwerk. Wat heb je nodig en waar 
moet het komen, daar gaat de meeste 
tijd in zitten”, aldus Jo. Zijn uren 
heeft hij nooit bijgehouden “Het zijn 

Het technisch
zenuwcentrum
Jo Hobus werkt al 23 jaar in de onderhoudsdienst bij een groot industrieel 

bedrijf in Weert. Hij is vanaf de beginfase als technisch vrijwilliger bij het 

hospice betrokken “Er werd mij gevraagd of ik iets van telefooninstallaties 

afwist”, zegt Jo. Het is niet bij de telefooninstallatie gebleven.

er veel, maar ik wil liever niet weten 
hoeveel het er zijn”, zegt hij. Ook bij 
het beoordelen van offertes kwam zijn 
kennis heel goed van pas. Jo Hobus: 
“Je moet niet alleen kijken wat het 
goedkoopste is, maar vooral ook welke 
service een bedrijf in de toekomst wil 
verlenen en waarin zit die service, kan 

men snel ter plekke zijn of niet.” Er is 
een geavanceerd brandalarmsysteem 
geïnstalleerd met ‘piepers’. Als er één 
afgaat, kan onmiddellijk gezien worden 
in welke kamer of ruimte in het hospice 
het alarm is veroorzaakt en er vindt 
automatisch een doorschakeling plaats 
naar een alarmcentrale. Ook de tele-
fooncentrale is door de vrijwilligers van 
de techniek geïnstalleerd. Elke bewoner 
van het Franciscus Hospice heeft een 
eigen telefoonnummer. Verder nog een 
installatie voor de elektrische deurope-
ner, het oproepcentrum voor verpleeg-
kundigen, ja zelfs, een zuurstofmeter 
die alarm slaat als één van de zuurstof-
flessen zou lekken. 
Het zijn maar enkele van vele vernuftig-
heden die door de vrijwilligers van de 
techniek zijn aangebracht met als enige 
doel: de veiligheid van de bewoners 
en het personeel. En….bij technische 
storingen moet de verzorging van de 
bewoners zo snel  mogelijk weer nor-
maal kunnen doorgaan.
Als de stroom uitvalt, wordt na een 
halve minuut automatisch overgescha-
keld op een  noodaggregaat dat buiten 
is aangebracht door het technische team 
van vrijwilligers. Met een volle tank van 
honderd liter dieselolie kan het tien tot 
twaalf uur draaien om alle elektriciteit 
te leveren die het huis nodig heeft. Kort 
na die installatie kon deze noodvoor-
ziening haar betrouwbaarheid bewijzen 
toen er een uren durende stroomstoring 
optrad in dit deel van Weert. Het nood-
aggregaat werkte meteen èn perfect. 
Het kernteam van technische vrijwil-
ligers bestaat naast Jo Hobus uit Harrie 
Vossen en Wiktor Golabek. Harrie 
Vossen en Jo Hobus kennen elkaar al 
jaren. Harrie staat altijd klaar voor de 
meest diverse klussen. Ze zijn vrijwel 
wekelijks te vinden in het hospice. Op 

Wiktor Golabek kan altijd gerekend 
worden als het om ICT-klussen gaat. 
Hij is in het dagelijks leven veiligheids-
beambte en bevelvoerder van de brand-
weer in het bedrijf waar hij samen met 
Jo werkzaam is. Wiktor verzorgt ook 
cursussen bedrijfshulpverlening (bhv) 
voor het personeel van het hospice.  
Jo Hobus heeft heel wat puntjes op 
de i gezet, bij zaken die een bedrijf 
op het eerste gezicht nog al eens over 
het hoofd ziet. Zo eiste hij dat er twee 
verwarmingsketels kwamen, zodat 
als er één uitvalt de andere ketel het 
overneemt. Contact van Jo met Eneco 
resulteerde erin dat dit bedrijf gratis 
de zwaardere elektriciteitsaansluiting 
leverde.
“In 2003 heb ik mijn vakantie hier in 
het hospice doorgebracht, in de hecti-
sche maanden vlak voor de opening”, 
zegt Jo. Trouwens, in alle kamers is 
een internetverbinding aangebracht. 
Jo Hobus: “Er werden vraagtekens bij 
gezet of dat nou wel nodig was. Maar 
als je toch bezig bent, is dat zo gebeurd. 
En er zijn al bewoners die er heel blij 
mee waren en er gebruik van gemaakt 
hebben.  Zij kunnen ook  e-mailen met 
familie, vrienden en bekenden dichtbij 
of overzee en de praktijk heeft geleerd 
dat er steeds meer gebruik van gemaakt 
wordt.”

Peter Clement

De mensen van voorbij...

Als het leven niet verder wil
en het leven wordt een lijden,
mag je alleen maar dankbaar zijn
dat de Heer je komt bevrijden.

Wanneer een mens kan opgroeien in 
een omgeving waar waarden als liefde, 
geborgenheid, beschutting, veiligheid, 
troost, genegenheid en vertrouwen 
merkbaar aanwezig zijn, dan brengt 
dit een leven dat fijn is en waard om 
geleefd te worden. Wanneer je heel erg 
ziek bent, ben je juist zeer gevoelig voor 
en afhankelijk van deze waarden. Onze-
kerheid, angst en pijn zijn gevoelens die 
vaak samen gaan met een ziekte die het 
leven bedreigt. Wanneer mensen let-
terlijk doodziek zijn zoeken zij meestal 
de geborgenheid van hun eigen thuis. 
Voor een groeiende groep mensen is 
dit om allerlei redenen in mindere 
mate of helemaal niet haalbaar. In het 
Franciscus Hospice doen wij, samen 
met vele anderen, ons best om een “op 

Samen werken
aan samenwerken
Vaak wordt mij gevraagd wat doen jullie nu precies in het hospice? Met 

meerdere mensen en organisaties werken wij samen aan een zorg, die ook 

wel wordt samengevat in het begrip palliatieve zorg.

Pieter van der Hooft

Harrie Vossen (l) en Jo Hobus

thuis gelijkende situatie” te creëren. “Er 
gaat rust uit van dit huis”, is een veel 
gehoord compliment dat wij krijgen. 
Het zit ’m in het gebouw, in de mensen 
die er zijn, in “de geest” die er is. In 
deze rust krijgen die zo zeer gewenste 
gevoelens van geborgenheid en veilig-
heid een kans. Een goede medische 
zorg van de behandelende arts ligt hier 
mede aan ten grondslag. De bewoner 
en de naasten, maar ook de medewer-
kers in het hospice, verpleegkundigen 
van Thuiszorg midden-limburg en 
vrijwilligers van Stichting Eerbied 
voor het Leven kunnen dag in dag uit 
terugvallen op de huisartsen of op een 
goede waarneming. De eigen huisarts 
kan behoefte hebben aan ondersteuning 
van een collega-arts. Al meerdere malen 

zijn gespecialiseerde artsen uit het 
verpleeghuis St. Martinus of uit het St. 
Jans Gasthuis met raad en daad komen 
helpen. Ook de toelevering van me-
dicijnen of verbandmaterialen van de 
eigen of waarnemende apotheek loopt 
goed. Dit zijn kostbare bouwstenen die 
bijdragen aan een sfeer van vertrouwen 
tussen interne en externe hulpverleners. 
Samen met de solide bouw van het 
pand en de aanleg van het park draagt 
dit allemaal bij aan een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. 
In deze veilige sfeer kan het dan ook 
gebeuren dat mensen weer even meer 
energie krijgen om dan toch nog 
dingen te gaan doen waar ze thuis niet 
meer aan toe kwamen. Misschien toch 
weer iets meer zin krijgen in drinken, 
eten. Soms weer meer gaan bewegen 
of zelfs op bezoek gaan bij een van de 
kinderen.

Zou jij ook niet een heel klein beetje 
gaan eten als je gevraagd wordt: “Zo…, 
en wat wil de koningin vandaag eten?”, 
zoals ik het een van onze keukenvrij-
willigers hoorde vragen. In elk geval 
had deze plechtige vraag als direct 
resultaat dat mevrouw haar dochter 
toevertrouwde: “ det…., det es miêne 
nôwe vreejer” (“hij daar…., dat is mijne 
nieuwe liefde”). 
Zo klinkt ook de volgende verwon-
derde vraag: “ Wat is er toch met onze 
Jan gebeurd? Ineens praat hij weer en 
drinkt hij weer koffie!” 
Wat mij met dit alles gelukkig opvalt is, 
dat een ernstige ziekte positieve waar-
den kan oproepen bij andere mensen. 
Dit kan dan dienst doen als zalf op een 
wond. Daarmee heeft ernstig ziek zijn 
ook betekenis en zin. Ook is het zo dat 
gedeelde smart halve smart is.
Bij dit eerste lustrum van het Franciscus 
Hospice wil ik mijn dank en waarde-
ring uitspreken aan alle mensen en or-
ganisaties die tot nu toe in het hospice 
de palliatieve zorg  samen inhoud ge-
ven. Dat jullie samen op de ingeslagen 
weg mogen doorgaan, samen mogen 
blijven werken aan samenwerken

Pieter van der Hooft, 
tot voor kort coördinator Franciscus Hospice.

De mensen van voorbij...

Es ich doodgaon,

Blief dao den neet te lang biej sjtilsjtaon.

Mer laot daen daag ein reuske in get water drieve

en laot mich zo in dien gedachte nog aeve bie dich blieve...



Liesbeth van Beek

Maar ook alle jaren daarna, tot op het 
moment van vandaag, is er een dui-
delijke en innige band tussen Wonen 
Weert en het Franciscus Hospice. “Het 
hospice vervult een duidelijke rol in de 
samenleving, mede door de inzet van 
veel vrijwilligers. Ook dat is een belang-
rijke reden waarom wij zo trots zijn “ 
aldus Liesbeth van Beek. “Investeren in 
dit soort projecten past binnen de doel-
stellingen van een moderne maatschap-
pelijke onderneming, die Wonen Weert 
is en wil zijn.”

Wonen Weert trots op 
Franciscus Hospice
“Wonen Weert is trots op het Franciscus Hospice” zegt directeur Liesbeth 

van Beek. “En dat wij samen met veel anderen trots zijn, heeft meerdere 

redenen”, voegt zij eraan toe. De wooncorporatie stond in 2002, toen nog 

onder de naam BALANS, mede aan de wieg van de daadwerkelijke tot-

standkoming van het hospice aan de Doolhofstraat in Weert.

Ruimte voor jezelf
Wonen Weert is een onderdeel van 
Wonen Limburg, met zes vestigingen 
en bijna 24.000 woningen de grootste 
wooncorporatie in Limburg.  “Ruimte 
voor jezelf ” is de slogan van Wonen 
Limburg. “Dat nemen we heel ruim” 
zegt Liesbeth van Beek. “Voor ons 
betekent dat ruimte voor iedereen. We 
willen mensen een prettige en veilige 
ruimte bieden. Niet alleen een huis, 
maar ook een thuis. Een huis biedt 
bescherming. En die bescherming 
komt in een project als het Franciscus 
Hospice ook voortreffelijk tot uitdruk-
king. Uit de vele reacties van nabestaan-
den blijkt duidelijk dat hun overleden 
familielid èn zijzelf zich thuis hebben 
gevoeld in het hospice. Juist in een heel 
moeilijke tijd, je bent immers bezig de-
finitief afscheid van elkaar te nemen, is 
een warm thuisgevoel heel belangrijk.”

Zorgzame samenleving
Aan dat warme thuisgevoel wordt door 
heel wat mensen invulling gegeven. 
Natuurlijk in de eerste plaats door de 

naasten: familie, vrienden en kennissen, 
die een bezoek brengen aan de bewo-
ners tijdens hun laatste dagen en daar 
waar nodig en mogelijk mee verzorgen. 
Maar ook de professionele hulpverle-
ners èn de vele vrijwilligers die in het 
hospice werkzaam zijn, zorgen voor 
die warme en liefdevolle omgeving. 
En ook dat is heel ruim. Niet alleen 
de vrijwilligers die de bewoners mee 
verzorgen, maar ook de vrijwilligers die 
het prachtige park rondom het hospice 
bijhouden of de vrijwilligers van de 
techniek of de koks dragen bij aan dat 
warme thuisgevoel.   

“Als ergens de rol en het belang van een 
zorgzame samenleving tot uitdrukking 
komt, is het hier wel”, zegt Liesbeth 
van Beek. “Leven doe je niet alleen, dus 
dood gaan zeker ook niet.”

Blijvende samenwerking
Liesbeth van Beek: “Het belang van 
het hospice in de samenleving is de 
afgelopen vijf jaar duidelijk gebleken. 
Daarom zijn wij ook blij en trots dat 
wij vanaf het begin bij de totstand-
koming betrokken zijn geweest.” De 
wooncorporatie heeft het pand aan de 
Doolhofstraat gekocht, gerenoveerd en 
uitgebreid en de inzet van de vrijwil-
ligers gesubsidieerd. Ook bij de bouw-
werkzaamheden is de inzet van de 
vrijwilligers van groot belang gebleken. 
Dankzij de sponsoring van Wonen 
Weert en vele anderen èn de inzet van 
vrijwilligers heeft de Stichting Eerbied 
voor het Leven het pand inmiddels van 
Wonen Weert kunnen kopen. Daarbij 
zijn ook afspraken gemaakt over een 
blijvende samenwerking.
Wonen Weert is inmiddels ook nauw 
betrokken bij de totstandkoming van 
een Samen Zorgen Huis in Boshoven. 
De ervaringen die bij het hospice zijn 
opgedaan, komen daarbij goed van pas. 
“Een welgemeende en hartelijke felici-
tatie aan het adres van allen die hebben 
meegewerkt en nog steeds meewer-
ken aan het succes van het Franciscus 
Hospice is bij de viering van het eerste 
lustrum zeker op zijn plaats”, zegt een 
trotse Liesbeth van Beek tot besluit.

Liesbeth van Beek
Directeur Wonen Weert

De mensen van voorbij...

Wat jullie voor Pap, maar ook voor 
Mam, kinderen en kleinkinderen heb-
ben gedaan, is met geen woorden te 
beschrijven. Een aai over het hoofd, 
een hand vasthouden, of een arm om je 
heen, dat deed ons heel veel.
Jullie medeleven heeft ons zeer goed 
gedaan...

“Voor iedereen in de buurt!”

Parallelweg 120 Postbus 91 Openingstijden www.wonenweert.nl
6001 HM  Weert 6000 AB  Weert ma. t/m vrij. weert@wonenlimburg.nl
t: (0495) 45 45 00 f: (0495) 45 45 94 8.30 – 17.00 uur

Wonen Weert maakt deel uit
van Wonen Limburg

Wonen Weert
feliciteert het
Franciscus
Hospice



In de voorbije vijf jaar dat het hospice 
in Weert nu bestaat hebben we met een 
kookploeg van 17 vrijwilligers die doel-
stelling meer dan waar gemaakt. Het  
enthousiasme van de vrijwilligers en 
hun zorg voor de maaltijden deden veel 
bewoners zichtbaar goed. Met name 
de geur en smaak ‘van vroeger’ van 
maaltijden die zij al lang niet meer voor 
zichzelf hadden klaargemaakt zorgden 
soms letterlijk voor een opleving bij 
bewoners.
Ons standpunt is: geen dieet of beper-
king meer, de bewoner geeft aan wat 
hij of zij nog graag wil eten of drinken. 
Het zal u niet verbazen dat het meestal 
net ‘de gewone kost’ is die zij het liefste 
willen. De kunst is dan vervolgens dat 

‘gewone eten’ zo mooi mogelijk op te 
dienen. Maar ook van gerechten die 
bewoners nooit eerder hadden gege-
ten werd gesmuld. In hun allerlaatste 
levensdagen als vaak nog maar ‘kleine 
beetjes’ genomen kunnen worden en je 
dan toch te horen krijgt: “heerlijk gege-
ten”, dan zijn wij als ‘koks’ geroerd en 
ervaren het tegelijkertijd als de grootste 
beloning van hen waar we het tenslotte 
voor doen ! 
Heel veel dank aan alle vrijwilligers van 
de kookploeg, die een bijzondere bij-
drage leveren aan de kwaliteit van leven 
van de bewoners in hun laatste dagen.

Teja van der Heijden-Janssen
coördinator koken en keuken

De keuken van het 
Franciscus Hospice
Zeven jaar geleden, toen de plannen voor een hospice in Weert vaste vorm 

kregen, werd mijn mening gevraagd over de organisatie van de maaltijd-

verzorging voor het Franciscus Hospice. De keuze moest gemaakt worden 

tussen het laten bezorgen van maaltijden of zelf koken met vrijwilligers 

voor de toekomstige bewoners. Mijn spontane reactie was meteen: “We 

gaan zelf koken!” In de laatste levensfase van mensen willen we hen laten 

genieten van hùn maaltijden en daarbij zoveel mogelijk hùn etenswensen 

in vervulling laten gaan. 

Receptenboekje:
“Een kijkje in de keuken van...”
De vrijwilligers van de keukenploeg hebben onder aansturing van de co-
ordinator Teja van der Heijden een receptenboekje uitgegeven met als titel 
“Een kijkje in de keuken van het Franciscus Hospice” . In dit boekje laat de 
kookploeg u graag kennis maken met hun meest succesvolle voorgerechten, 
hoofdgerechten en nagerechten, vaak opgesmukt met een mooie foto van 
het eindresultaat. De recepten zijn geschreven in een ‘huis-tuin- en keuken-
stijl’. Ook dat maakt het kookboekje, met 14 soepen, 18 hoofdgerechten, 13 
toetjes en 6 hapjes, dus in totaal 51 recepten en zo’n 30 foto’s in een handige 
ringbandomslag, uniek. 
Door storting van 9,50 euro op rekening 13 57 11 231 van de stichting 
Eerbied voor Leven onder vermelding: “receptenboekje” wordt het boekje 
door vrijwilligers bij u thuis bezorgd.

Teja van der Heijden-Janssen

Een kijkje in de keuken van...
Het Franciscus Hospice Weert

Ze zijn te tellen op de vingers van twee 
handen. In heel Nederland zijn er maar 
tien vrouwelijke slager-ondernemers 
die aangesloten zijn bij het keurmerk 
van Topslagers. Als manager van slagerij 
Koos Hermanns met negen personeels-
leden staat José haar mannetje, ook in 
het nemen van belangrijke beslissingen. 
Vijf jaar geleden nam zij op de dag van 
de opening van het Franciscus Hospice 
het spontane besluit om een jaar lang 
gratis verse vleeswaren te leveren voor 
de keuken van het hospice. José draagt 

Het spontane besluit van José 

José van slagerij Koos Hermanns

inmiddels al vijf jaar belangeloos bij 
aan de kwaliteit van de zorg die in het 
hospice wordt geleverd. 
Van vroeg in de ochtend tot laat in de 
middag is ze in haar zaak aan de Graaf-
schap Hornelaan in Weert te vinden. 
Daarmee mag gezegd zijn dat ze er zelf 
keihard voor gaat. Voor het hospice is 
José zonder meer een TOPSLAGER 
die we in deze krant graag als voorbeeld 
stellen voor al die ondernemers die het 
Franciscus Hospice de voorbije jaren 
ondersteunden.

“Zou ik even binnen mogen komen? 
Ik wil wat komen brengen .” De 
voordeur van het Franciscus Hospice 
wordt telefonisch bediend met een 
magneetsluiting. Omdat mij niet 
helemaal duidelijk was of het nu een 
bekend iemand was die op bezoek 
kwam of juist niet, spoedde ik mij 
de trap af. In de hal stond een man 
van midden zestig, zo schatte ik. Hij 
mompelde ietwat onduidelijk een 
naam. Toen ik er nog eens naar vroeg, 
sprak hij opnieuw volstrekt onduide-
lijk zijn naam uit. Kennelijk wilde hij 
zijn naam niet nadrukkelijk noemen. 
Ik liet het maar zo. Staande midden 
in de hal, diepte hij 75 euro uit zijn 
zak, reikte mij die aan en legde ze 
in mijn handen. Toen hij de verras-
sing en verbazing in mijn ogen zag, 
vertelde hij dat hij 700 kilo uien had 
mogen oogsten op zijn akker. Voor-
dat zware landbouwmachines erop 
kwamen had hij die nog snel binnen 
gehaald. De helft ervan, 350 kilo, 
had hij aan de voedselbank gegeven. 
De andere 350 kilo bracht hij naar 
een groentehandelaar. Hij verkocht 

ze daar voor 20 eurocent per kilo en 
toen hij erbij vertelde wat hij met dat 
geld ging doen, voegde de handelaar 
er spontaan 5 euro aan toe. Na wat 
aandringen wilde de man nog net 
even meekomen tot in de huiskamer 
van het hospice Hij ging duidelijk 
wat onwennig op een stoel zitten. Hij 
hield zijn jas aan en keek wat rond. 
Hij vond het uitzicht op de tuin heel 
mooi. Hij vertelde zijn verhaal over 
de oogst en de verkoop van de uien 
nog een keer. Toen stond hij weer op. 
Een adres achterlaten hoefde van hem 
niet. Het lukte mij wel nog om enkele 
exemplaren van ons Nieuwsblad aan 
hem mee te geven maar toen moest 
hij toch echt weer verder. Staande bij 
zijn fiets keek hij nog een keer om 
naar het Franciscus Hospice. “Een 
heel mooi pand”, zei hij. Er liepen 
tranen over zijn wangen. Hij stapte 
op en fietste met een stevige tred onze 
brug over en weg was hij. Ik merkte 
dat deze uien ook mijn ogen prikten. 

                 Pieter van der Hooft

Uien voor het Franciscus Hospice

De mensen van voorbij...

40 dagen
40 dagen is mam in de hospice geweest
40 dagen met een geweldige verzorging
40 dagen volop aandacht en liefde
40 dagen genieten van de lekkere soep
40 dagen voor mam “de zevende hemel”
40 dagen met belangstelling voor ons
40 dagen om afscheid te nemen van mam
40 dagen ... zo lang en toch zo kort...

Persoonlijk weet ik niet, hoe ik jullie 
danken kan. Eet dus maar op, en geniet 
er van. Net als die tijd die ik hier op 
bezoek ben geweest. Lieve mensen, het 
was iedere keer weer een feest. 
Al was oma nog zo ziek, Jullie waren 
haar muziek, haar laatste klanken. 
Daarvoor wil ik jullie heel graag
bedanken...



Cor was net met de VUT en kende de 
tuin al aardig goed. Voor de gemeente 
had hij alle bomen die er stonden een 
paar jaar eerder geïnventariseerd voor 
het zogeheten ‘bomenregister’, een lijst 
met alle beschermde bomen binnen 
de gemeente Weert. Inmiddels kent de 
tandem ‘Cor & Rob’ na vijf jaar elke 
vierkante meter van het park uit en te 
na. Cor Haenen weet ook te vertellen 
dat de gracht die door de tuin loopt, ge-
voed wordt door water uit de Zuid-Wil-
lemsvaart. Het waterpeil wordt geregeld 
door een sluisje achter het Franciscaner 
klooster aan de Biest. Cor zegt:  “Maar 
dat gebeurde onregelmatig. Soms stond 
het water te hoog, maar meestal te laag, 
waardoor een aantal enorme treurwilgen 
te weinig konden wortelen in de grond, 
met als gevolg dat sommigen onder hun 
eigen gewicht zelfs bij windstilte bezwe-
ken; ze gingen schuin hangen over het 
water of vielen erin.”
Cor begon een goed doordacht plan 
van aanpak te maken. “En toen ik dat 
klaar had, vroegen ze mij of ik het 
ook wilde uitvoeren. Ik heb ‘ja’ gezegd 
en daar heb ik geen minuut spijt van 
gehad”, vertelt hij. De uitvoering van 
het plan is mede gefinancierd uit de op-
brengst van de jaarlijkse golftoernooien  
“Voor ons stond vast dat het park veel 
meer ‘doorkijkjes’ moest krijgen. We 
wilden streven naar een halfopen karak-
ter”, aldus Cor.    
Hovenier Jacques van Haperen werd 
aangetrokken voor de inrichting van 
met name de zitgedeelten, dichtbij het 
woonhuis. Terwijl andere vrijwilligers 
zich met de verbouwing van het woon-

huis zelf bezig hielden, waren Cor Hae-
nen en Rob Meijer vaak met de motor-
zaag in het park bezig om alle wildgroei 
en dorre takken te verwijderen. Extra 
wandelpaden werden ingetekend en de 
voor kinderen gevaarlijke steile oevers 
van de waterplas werden omgevormd 
tot een veilig ‘plas-dras-gebied’. De 
gele lissen met broedende waterhoe-
nen, wolfspoot, wederik en watermunt 
gedijen er uitstekend. “Ik streef zoveel 
mogelijk een ecologische evenwicht 
na”, stelt Cor. 
Een apart verhaal is de verharding van 
de wandelpaden die door het park 
slingeren. Van het idee voor een stenen 
bestrating werd al gauw afgestapt om-
dat in de loop van de tijd wortelgroei 
de stenen zouden kunnen opdrukken, 
wat voor wandelaars en rolstoelers voor 
ongemakken zou zorgen. Uiteindelijk 
is ervoor gekozen om Dolomiet kalk 
en gemalen leisteen in de uitgegraven 
paden te storten. Als een prachtig licht 
gekleurd lint waaiert het volkomen 
vlakke pad nu door het park.  
Toeval of niet, de tuinploeg had het 
geluk dat een studente landschaps-
techniek zich aanbood een beheerplan 
voor het park te maken. Cor heeft haar 
op papier exact laten intekenen wat 
voor soort bomen, struiken en planten 
waar staan en wat deze aan onderhoud 
vergen, iets wat van groot belang is 
om evenwichtige groei te garanderen. 
“Kijk, hier staat een gewone esdoorn. 
De vorm van het blad staat in de Cana-
dese vlag, want daar komt deze boom-
soort oorspronkelijk vandaan. Het hout 
is enorm taai, ze maken er zelfs wagen-

Een paradijs van een park
“Er was 18 jaar lang nauwelijks nog iets aan de tuin gedaan toen ik vijf 

jaar geleden door een vrijwilliger gebeld werd of ik er niets voor voelde om 

samen met Rob Meijer de tuin van het hospice onder handen te nemen. 

Ik wist toen echt niet wat een hospice was, dat moesten ze mij eerst nog 

uitleggen”, vertelt Cor Haenen tijdens een rondwandeling door het park. 

wielen van” vertelt Cor als we tijdens de 
wandeling er even bij stilstaan. Hij kijkt 
even rond en wijst beuken, haagbeu-
ken, tamme en wilde kastanjebomen 
aan en een moerbeiboom. “Kijk, hier 
staat een pruimenboom, daar hebben 
we vorig jaar met de tuinploeg van 
gegeten”, zegt hij. Een boomchirurg is 
letterlijk in alle bomen geklommen om 
al het dode hout te verwijderen om zo 
een gezonde groei te stimuleren. Alle 
tuinafval wordt gecomposteerd en weer 
verwerkt om de grond te verrijken.   
“Grootmoeders oorbel, kattekruid en 
de japanse duizendknoop”, zijn na-
men die Cor zo uit zijn mouw schudt. 
“Die laatste – japanse duizendknoop 
- woekert verschrikkelijk en moeten 
we continu bestrijden”,  waarmee hij 
aangeeft dat niet alles wat mooi is, even 
gewenst is.  

Inmiddels is de hele renovatie van de 
tuin afgerond en heeft een feestelijke 
‘opening’ plaatsgevonden, waarbij het 
Weerter Mannenkoor en het schut-
tersgilde St. Hiëronymus een muzikale 
bijdrage verzorgden. Het park werpt 
niet alleen letterlijk vruchten af, maar 
ook in de zin dat familieleden van en 
met bewoners en medewerkers veel 
vaker er doorheen lopen en er vertoe-
ven in één van de vele zithoekjes. Wat 
dat betreft geeft de natuur ook lucht in 
de zin van opluchting op momenten 
dat het nodig is om ‘even eruit te zijn’. 
En dat is wellicht het mooiste resultaat 
van de prestatie die alle vrijwilligers van 
de tuinploeg, gesteund door sponsoren, 
geleverd hebben. Zij hebben gezamen-
lijk een ‘paradijs van een park’ gescha-
pen.  

Peter Clement

De tandem Cor Haenen (links) en Rob Meijer



In augustus 2003 eindigde dit zwer-
vend bestaan met een opname op de 
afdeling neurologie van het Laurentius 
Ziekenhuis in Roermond. Ekrem  werd 
opgenomen naar aanleiding van diverse 
epilepsie-aanvallen en maakte een 
sterk verwaarloosde indruk. Hij sprak 
nauwelijks Nederlands en was niet 
in het bezit van een identiteitsbewijs. 
Ondanks de taalbarrière werd al snel 
duidelijk dat Ekrem de Bosnische na-
tionaliteit bezat. Tevens werd duidelijk 
dat hij niet verzekerd was en geen vaste 
verblijfplaats had. Dit zou er mogelijk 
op kunnen duiden dat Ekrem illegaal 
in Nederland verbleef. Terwijl in het 
ziekenhuis met de noodzakelijke zorg 
en behandeling werd gestart probeerde 
ik als maatschappelijk werker meer 
duidelijkheid over de achtergronden 
en de verblijfstatus van deze patiënt te 
verkrijgen. Een eerste zorg was om wat 
extra kleding te regelen, want behalve 
de “vodden aan zijn lijf ” bleek deze 
man helemaal niets te bezitten. Via 
de Vincentiusvereniging heeft Ekrem 
pyjama’s, ondergoed, sloffen, schoenen, 
een broek, trui en vest ontvangen. Op 
deze manier heb ik voorzichtig kennis 
kunnen maken met een 44-jarige man, 
die aanvankelijk zeer terughoudend en 
argwanend tegenover mij zat. 

Ook voor Ekrem
was plaats
Ver van zijn geboorteland Bosnië en ver van zijn familie en vrienden over-

leed Ekrem, zoals hij in het Franciscus Hospice bij zijn voornaam genoemd 

werd. Bosnië, een land dat hij vanwege oorlogen en traumatische ervarin-

gen definitief achter zich had gelaten. Op zoek naar een veiliger bestaan 

kwam Ekrem in 1999 in Nederland terecht. Hier diende hij een asielaan-

vraag in. Die werd echter in juni 2002 definitief afgewezen. Sindsdien 

leidde Ekrem een zwervend bestaan in Midden-Limburg.

Voor mij was duidelijk dat deze man 
zwaar getekend was door tegenslagen 
en traumatische ervaringen. Ekrem 
sprak nauwelijks Nederlands en een 
beetje Duits. Naast de taalbarrière werd 
de communicatie bemoeilijkt als gevolg 
van aandoeningen in de hersenen. Zelf 
heeft Ekrem de ernst van zijn ziekte 
nooit echt onder ogen kunnen of dur-

ven zien. Voortdurend vestigde hij zijn 
hoop op mogelijke behandelingen of 
ingrepen. Al snel werd echter duidelijk 
dat een behandeling of ingreep niet 
meer mocht baten. Op zo’n moment 
komt een uitbehandelde patiënt in een 
zogeheten “verkeerd bed” terecht. Er 
wordt dan naar een passende vervolgsi-
tuatie gezocht. Zo ook in het geval van 
Ekrem. Ook hij had naar onze mening 
recht op de juiste zorg en het nodige 
medeleven. 
Inmiddels was echter bekend gewor-
den dat Ekrem zich inderdaad illegaal 
in Nederland bevond. En dan wordt 
pijnlijk duidelijk dat de niet verzekerde 
Ekrem dus geen recht heeft op de juiste 

zorg en het nodige medeleven. Bij vele 
instellingen en organisaties kregen we 
dan ook nul op het rekest, want geen 
geld is blijkbaar geen zorg. En dan ben 
ik blij en dankbaar dat er een Francis-
cus Hospice bestaat waar wel nog initia-
tief en verantwoordelijkheid in de zorg 
genomen wordt. Op 8 januari 2004 
werd Ekrem overgebracht naar het 

De laatste en enige bezittingen van de Bosnische vluchteling Ekrem

die overleed in het Franciscus Hospice in Weert

hospice in Weert. In die laatste weken 
hebben we in een goede samenwerking 
tussen de inmiddels opgespoorde fa-
milie van Ekrem in Bosnië, de Weerter 
huisarts Wim Baake, Pieter van der 
Hooft (hospice), Adri Zagers van de In-
ternationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) en het Laurentius Ziekenhuis 
geprobeerd om Ekrem naar zijn geboor-
tedorp in Bosnië over te brengen. Het 
was de laatste wens van de familie om 
Ekrem nog een keer te zien en om hem 
in familiekring te kunnen begraven. Dit 
is ons helaas niet meer gelukt. 

Op maandag 26 januari overleed Ek-
rem in het Franciscus Hospice te Weert. 
Dankzij de inzet, betrokkenheid en het 
medeleven van medewerkers overleed  
Ekrem in een warme en welkome om-
geving. Een omgeving die hij de laatste 
tien jaar van zijn leven nauwelijks nog 
gekend had. 
Maar ondanks alle aandacht en warmte 
stierf Ekrem hier een eenzame dood. 
Toch denk ik met voldoening terug 
aan alles wat we voor Ekrem hebben 
kunnen doen. Zowel in Weert als in 
Roermond  hebben we weer wat kwali-
teit van leven aan Ekrem kunnen geven. 
Een kwaliteit die Ekrem lang niet 
meer gekend had en waarvoor hij zich 
meermaals dankbaar toonde in onze 
gesprekken. Via dit schrijven wil ik Pie-
ter van der Hooft bedanken voor zijn 
medewerking en voor een uitstekend 
verlopen samenwerking. Ten slotte wil 
ik Pieter, alle vrijwilligers en betrokken 
partijen feliciteren met hun geweldige 
initiatief. Ik hoop dat in navolging van 
Ekrem nog vele mensen op een warme 
en menswaardige manier in het Francis-
cus Hospice afscheid mogen nemen van 
hun leven. 

René Feron
Medisch maatschappelijk werker 

Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Natuurlijk heeft de organisatie een 
gedegen draaiboek klaarliggen en weet 
ieder wat van hem of haar verwacht 
wordt, maar toch ontstaat er vooraf 
een gezonde spanning. De stichting 
Golftournament Franciscus Hospice 
gaat immers voor kwaliteit. Dankzij 
de goede voorbereiding, de ondersteu-
ning van vele sponsors en vrienden en 
het goede weer zijn ze er ook dit jaar 
opnieuw in geslaagd een bijzonder suc-
cesvol toernooi te organiseren. Een me-
gabedrag van ruim 54.000 euro werd 
op deze dag binnengehaald. Alleszins 
reden voor de organisatoren om hierop 
een welverdiende toast uit te brengen. 
De stichting Eerbied voor het Leven 

Vijf jaar golftoernooi 
voor het Franciscus 
Hospice
Op vrijdag 5 oktober 2007 werd door de stichting Golftournament Fran-

ciscus Hospice voor het vijfde achtereenvolgende jaar een golftoernooi 

georganiseerd ten gunste van het hospice. Veel golfliefhebbers uit Weert 

en omgeving, maar ook van ver daarbuiten, kwamen hiervoor die dag bij 

golf- en country club Crossmoor bijeen. Aansluitend volgde een feestelijk 

avondprogramma in hostellerie ’t Laurabos.

heeft dankzij de enorme opbrengsten 
van de gehouden vijf golftoernooien 
heel veel kunnen realiseren. Naast de 
aanschaf van zonwering, markiezen, 
matrassen, koelkastjes voor alle kamers 
en tuinmeubilair werd er een fietsen-
stalling, berging en terrasoverkapping 
gerealiseerd. In 2005 werd de donatie 
volledig gespendeerd aan het herin-
richten van de tuin, beter gezegd ‘het 
park’. De schenkingen in 2006 en 2007 
werden aangewend voor de aankoop 
van het pand op 1 april 2007.
Het bestuur van de stichting Eerbied 
voor het Leven is diep onder de indruk 
van wat de organisatoren van het golf-
toernooi in die vijf jaar hebben gepres-

teerd en er gaat veel sympathie uit naar 
de gulle deelnemers aan dit toernooi. 
Het is dan ook zonder meer op zijn 
plaats om via deze speciale lustrum-
krant een heel dik ‘merci’ uit te spreken 
naar de bestuursleden van de stichting 
Golftournament Franciscus Hospice. 
In opperbeste stemming lieten zij zich 
fotograferen, van links naar rechts:  
Karin Reemers, Lya van de Wiel, 
Marion en Lou Roevros, Suzy Maas, 
en John Reemers. Het estafettestokje 
is inmiddels doorgegeven aan de Lions 

Club Weert. Hopelijk kunnen ook 
zij de komende jaren veel deelnemers 
begroeten zodat de door de Lions ge-
kozen goede doelen met een mooie gift 
kunnen worden ondersteund. Dat tot 
deze doelen ook het Franciscus Hospice 
behoort, is in één woord ‘super’ !

Marjo Wijen
penningmeester Stichting Eerbied voor het Leven

foto Henny Erkens



“Was er maar één iemand geweest die 
me gesteund had om dat niet te doen, 
maar ik stond er helemaal alleen voor”, 
vertelde Josine op haar sterfbed. Paula 
werd gelukkig opgevoed door een an-
dere moeder en vader. Op haar vijftien-
de kreeg ze van haar adoptiemoeder te 
horen wie haar biologische moeder was, 
haar biologische vader was onbekend. 
Haar biologische moeder, Josine, was 
in contact gekomen met een man die 
zichzelf als weduwnaar voordeed. Toen 
Josine ongewenst zwanger raakte, liep 
de relatie op niets uit. Josine bleef haar 
verdere leven ongehuwd, bleef op de 
boerderij werken en droeg ‘haar geheim’ 
met zich mee.
In de loop der jaren had Paula natuur-
lijk tientallen vragen over haar afkomst 
die ze graag beantwoord wilde heb-
ben. Op 18 jarige leeftijd mocht ze een 
zoekopdracht bij Stichting Jeugd en 
Gezin neerleggen waarna de hereniging 

Een afscheid vol trots en geluk
Josine werkte als ongehuwde boerendochter mee op de boerderij van haar 

ouders in een Midden-Limburgs dorp. Nooit mocht iemand in het dorp we-

ten dat Josine een dochter had. Bij de geboorte had Josine haar dochtertje 

Paula afgestaan, onder druk van haar omgeving. 

binnen enkele weken plaatsvond. De 
contacten waren goed, maar tot een 
echt open relatie kwam het jammer 
genoeg niet. Josine wilde ‘haar geheim’ 
blijven bewaren. 
Als Josine op latere leeftijd heel ernstig 
ziek wordt, en haar levenskansen steeds 
kleiner worden en de pijnen alsmaar 
groter, belandt ze in het Franciscus 
Hospice. Paula is dan gelukkig ge-
trouwd en heeft schatten van kinderen, 
Josine’s kleinkinderen. Paula komt 
steeds vaker in het hospice om mee te 
helpen haar moeder te verzorgen. Als 
een godsgeschenk ervaren beiden dat 
hun relatie nu eindelijk de kans krijgt 
zich helemaal te openen. 

Tijdens de begrafenis van Josine leest 
Paula ten overstaan van alle kerkgan-
gers onderstaande brief voor en wordt 
Josine’s geheim uit Paula’s mond op 
indrukwekkende wijze geopenbaard:

Lieve Moeder,

Twee blije blauwe ogen kijken me vanaf het grote kussen aan. Een glimlach en 
een uitgestoken hand ter begroeting. Ondanks de pijn verheug je je op de ko-

mende uren. Kostbare momenten waarin we weer zullen praten, lachen, huilen en bidden. 
Grappige momenten ook waar zelfs de verpleegkundigen van genoten, als ze ons als twee 
jonge meisjes op schoolkamp bezig zagen op jouw kamer. Het jou ‘s nachts geven van vla, 
met de zacht kwakende kikkers op de achtergrond zijn onuitwisbare herinneringen.
 Met bijzonder warme gevoelens denk ik terug aan de laatste periode van je 
leven. Ik heb het als een voorrecht ervaren deze dagen zo intens dicht bij je te mogen zijn. 
Ondanks dat het moeilijk was om te zien dat je veel pijn had, dat je zo mager was, en dat 
je iedere dag een beetje achteruit ging, was het voor ons een belangrijke tijd. 
Ik heb me vaak afgevraagd waarom jij zo enorm moest lijden. Ik heb gemopperd op God 
en hem gevraagd waarom er ‘boven’ nog geen plaats voor je was. Het leek soms zó on-
menselijk dat je zoveel pijn moest doorstaan. Nu echter is het me duidelijk waarom jij nog 
even moest blijven. 
 Vroeger, als ik bij je op bezoek was, wandelden we samen lange stukken met de 
hond waarna je verse aspergesoep voor mij maakte. Maar, omdat ík ‘jouw grote geheim’ 
was, waren mijn bezoeken altijd stiekem. Nooit kon je trots aan iemand vertellen wie ik 
was en later ook niet de foto’s van je kleinkinderen aan anderen laten zien.
In de laatste weken echter heb je beetje bij beetje, je geheim definitief los kunnen laten. 
Schaamte en verdriet maakten plaats voor trots en geluk. Je hebt kunnen ervaren hoe fijn 
het is om vrij met andere mensen te kunnen praten en om je verdriet te kunnen delen. 
Trots vertelde je de verpleegkundigen over je kleinkinderen, waarbij je eindelijk hun foto’s 
kon laten zien.
 Over trots wil ik graag iets zeggen. Weet je mam, dat ik er enorm trots op ben 
om jou eindelijk ‘moeder’ te mogen noemen. Wat een enorme bewondering heb ik voor 
jouw kracht en sterke wil. Ik heb je zien vechten voor iedere extra dag en het is je gelukt. 
Ondanks je pijn bleef je gevoel voor humor sterk en heb je ieder om je heen regelmatig la-
ten lachen. Het is fijn om nu zeker te weten dat ik mijn doorzettingsvermogen en eigenwijs-
heid van jou gekregen heb. 
 Vele mensen hebben de afgelopen weken mooie woorden gesproken. Woorden 
van liefde, vriendschap en troost. Eén opmerking heeft me echter speciaal geraakt omdat 
hij zo goed weergeeft wat wij samen hebben meegemaakt. Pieter van der Hooft, coördina-
tor van het Franciscus Hospice zei zo treffend: ‘Josine is op haar sterfbed moeder  
geworden’. 

Graag wil ik alle mensen bedanken voor al datgene wat zij voor jou gedaan en betekend 
hebben. Dankzij hun hulp, steun, woorden van gebed en troost is jouw ziektebed en sterf-
bed beter draagbaar geweest. Mijn diepe dank hiervoor

Lieve moeder… ik wens dat je zacht kunt rusten en we zien elkaar zeker nog, later! 

Jouw dochter,
Paula

Noot voor de lezer: de namen in dit waar gebeurde verhaal zijn gefingeerd.
Voor Paula heeft het schrijven ervan en de publicatie een heel grote betekenis.

Zowel in mijn vorige baan als nu 

in het Franciscus Hospice heb ik 

regelmatig het genoegen gehad de 

laatste verzorging samen met de 

familie te mogen doen. Dit is een 

fijn moment, zowel voor de familie 

als voor ons als medewerkers. 

Mevrouw Wilms, zo zullen we haar 
noemen, overleed op een dag enkele 
maanden geleden. Nadat de familie 
rustig even alleen met hun moeder/ 
schoonmoeder op de kamer is geweest, 
ga ik even naar binnen. Ik vraag of ik 
niet stoor en beantwoord vervolgens 
hun eerste vragen. Ik geef uitleg over 
wat er nu verder gaat gebeuren. Ik 
lees enige twijfel op hun gezicht als ik 
aangeef dat het misschien voor hen heel 
goed is om samen met mij de laatste 
verzorging te doen. Ik geef aan dat het 
een verlengstukje is van de zorg die 
we al die tijd samen al hebben mogen 
geven en dat dit er eigenlijk deel van 
uitmaakt. De twee zonen, Patrick en 
Robert, willen liever niet helpen en zij 
gaan met andere familieleden telefo-
neren.

Samen met dochter Josephine begin ik 
met de verzorging. Aanvankelijk gaat 
het haar wat aarzelend af, maar door de 
gesprekken en de rustige sfeer gaat het 
al snel beter. Ze geeft aan dat het hele-
maal niet zo eng is als ze had gedacht. 
Na een tijdje komt Patrick binnen en 
kijkt toe. Ik zeg: “Je komt net op tijd 

De laatste verzorging

Betekenis Quilt
De Quilt is in 2002 onder leiding 
van Wil Duineveld gemaakt door 
vrijwilligers.  Bij een overlijden van 
een bewoner wordt deze quilt als 
‘een warme  deken’ over de overle-
dene heen gespreid en als baarkleed 
gebruikt bij het uitgeleide doen uit 
het hospice. Wil Duineveld die in 
2004 zelf kwam te overlijden, zal 
door ‘haar quilt’ onlosmakelijk ver-
bonden blijven met het hospice.

Quilt

want jullie moeder moet op haar zij ge-
legd worden en dan is een sterke man-
nenhand altijd welkom”. Hij vraagt wat 
hij moet doen en helpt nu ook mee met 
de verzorging. Robert komt vervolgens 
ook binnen, maar hij blijft aan het bed 
staan. We zijn bijna klaar met de ver-
zorging. Ik vraag aan Robert of het een 
beetje gaat en vraag of hij vindt dat zijn 
moeder er goed uitziet. Robert knikt en 
zegt dat het goed is. Ik vertel hem dat 
er nog wat kleine dingen tot slot moe-
ten gebeuren. Robert gaat weer naar 
buiten. Ondertussen ronden Josephine 
en Patrick met een nagelschaar, kam 
en dagcrème de laatste verzorging af. 
Tot slot spreid ik samen met Josephine 
en Patrick de quilt over hun overleden 
moeder uit. Na een tijdje, als we net 
klaar zijn, komt Robert opnieuw de 
kamer binnen. Hij knikt goedkeurend 
en zegt dat moeder mooi op bed ligt. 
Met z’n vieren ruimen we de kamer 
netjes op waarmee de laatste verzorging 
helemaal is afgerond. Ieder heeft op 
z’n eigen manier daaraan bijgedragen. 
Er worden nog wat foto’s genomen 
waarna we naar de huiskamer van het 
hospice gaan en praten daar nog even 

na. Josephine, Patrick en Robert zeggen 
blij te zijn dat ze toch met de laatste 
verzorging meegeholpen hebben. Ieder 
op zijn manier. Opnieuw blijkt weer 
eens hoe waardevol die laatste verzor-
ging kan zijn.

Patricia Steensels,
verpleegkundige



Het was de avond vóór oudjaar. Buiten 
was het koud. Er hing sneeuw in de 
lucht, véél sneeuw, zoals later die avond 
zou blijken. Maar binnen in de woon-
kamer van het hospice was het gezellig 
en warm. Er stonden oliebollen en ap-
pelflappen op tafel en André Rieu vulde 
het vertrek met gezellige muziek. 
Het hospice had op dat moment maar 
twee bewoners, een vrouw die er maar 
tijdelijk was in verband met haar thuis-
situatie, en een man die wel ziek was, 
maar voor zover wij konden inschatten 
niet terminaal.
Samen met Gerda had ik deze man, 
we zullen hem meneer Derksen noe-
men, verzorgd. Hij genoot merkbaar 
van onze onverdeelde aandacht en gaf 
opgewekt antwoord op onze vragen. 
We merkten wel dat hij thuis niet 
zoveel aandacht gewend was, sterker 
nog, dat hij dáár maar liever zijn mond 
hield, bang lastig gevonden te worden. 

Hij had ook de neiging zich voortdu-
rend tegenover ons te verontschuldigen 
voor de overlast die hij ons meende 
te bezorgen. Toen hij verzorgd was en 
klaar om naar de woonkamer te gaan, 
zei Gerda tegen hem: “U bent een 
bijzonder mens!” Enige tijd later zat ik 
met meneer Derksen achter een schaal 
oliebollen naar de televisie te kijken, 
maar ik merkte dat zijn gedachten er 
niet helemaal bij waren. 
“Een bijzonder mens,” mompelde hij 
een paar keer. “Een bijzonder mens.”
“Is er iets, meneer Derksen?” vroeg ik. 
“Ze zei dat ze me een bijzonder mens 
vond,” antwoordde hij, enigszins be-
drukt. “Wat bedoelde ze daarmee? Heb 
ik iets verkeerd gedaan of gezegd?” 
“Gerda bedoelde dat ze u een bijzonder 
fijn mens vindt, en dat vinden we hier 
allemaal. We vinden het fijn om u om 
ons heen te hebben,” antwoordde ik. 
Even was het stil. “Dat heeft nog nooit 

Een bijzonder mens

Geslaagd jubileum symposium

Ze is al een paar maanden met pensioen, onze thuiszorgmedewerkster 

Gerda, maar in dit waargebeurde verhaal speelt ze een van de hoofdrollen.

Eurlings verrichtte op 18 september 
2003 de officiële opening van het 
hospice in Weert. “Ik moest toen een 
knoop ontwarren”, memoreerde Eur-
lings die nu burgemeester van Valken-
burg is. Dat ontwarren van die knoop 
stond symbolisch voor de vele hinder-
nissen die genomen moesten worden 
op de lange weg naar de realisatie van 
een hospice in Weert.
Martin Eurlings prees de vastberaden-
heid en doorzettingsvermogen van 
Pieter van der Hooft, tot voor kort 
coördinator van het hospice in Weert. 
Maar hij noemde ook in één adem 
alle vrijwilligers en het bestuur van de 
stichting Eerbied voor het Leven met 
Ine Verhaeg als voorzitter gedurende 
al die jaren. Deze stichting nam jaren 
geleden het initiatief tot de oprichting 
van het Franciscus Hospice en zorgt 
voor het beheer.Een hospice waar tien-
tallen  vrijwilligers hand in hand met 
beroepskrachten van de Thuiszorg mid-
den limburg de voorbije vijf jaar zo’n 
300 terminaal zieken een warme en 
liefdevolle verzorging boden. Overigens 
wordt daarbij zelden vermeld dat juist 
door die bijzondere wijze van zorgverle-
ning het regelmatig voor komt dat een 
bewoner weer ‘redelijk vitaal’ terug naar 
huis of naar een tehuis kan. 
“Een droom is hier in Weert uitge-
komen. Dat zag ik al bij de opening, 
een geweldige manifestatie. Geloof, 
bevlogenheid en vastberadenheid om 
mensen aan het eind van hun leven een 
warm bad te geven. Dat is jullie gelukt 

iemand tegen me gezegd,” zei hij ten 
slotte, enigszins ontdaan, “dat ik een 
bijzonder mens ben!” Niet veel later 
brachten we meneer Derksen naar bed 
en wensten hem een goede nacht. Die 
nacht sliep hij als een roos, zoals de 
nachtverpleegkundige bij het ronde lo-
pen telkens constateerde. De volgende 
ochtend liep de verpleegkundige van de 
dagdienst bij hem binnen om hem te 

vragen of hij al zin had in zijn ontbijt. 
Maar meneer Derksen reageerde niet op 
haar vraag. Hij bleek even daarvoor in 
zijn slaap te zijn overleden.
Een bijzonder mens was heengegaan. 

Tineke Tuinder
vrijwilligster

De namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

en daar ben ik blij om”, aldus Eurlings 
en hij vervolgde: “Als een specialist zegt 
‘wij kunnen niets meer voor u doen’ 
dan begint het pas bij jullie. En als dat 
samen ondergaan van het stervens-
proces goed gaat, het klinkt misschien 
heel gek, maar dan kan dat sterven 
een feest zijn waar je bewustzijn veel 
rijker van wordt. ‘Het zijn’ wordt dan 
veel belangrijker dan ‘het hebben’, het 
consumeren.” 
Eurlings sprak afgelopen vrijdag aan 
het slot van een drie uur durend 
symposium in de aula van de eveneens 
jubilerende Philips van Horne Scho-
lengemeenschap in Weert. Het publiek 
van 250 genodigde gasten was zeer 
gevarieerd. Naast alle vrijwilligers en 
thuiszorgmedewerkers van het hospice 
waren er onder meer Vrienden van het 
Franciscus Hospice, sponsoren en be-
stuurders waaronder de burgemeesters 
van de gemeenten Weert, Nederweert 
en Leudal en de loco-burgemeester 
van Cranendonck. Het bisdom werd 
vertegenwoordigd door hulpbisschop 
Everard De Jong. 

Omroepster Simone van Trier van L1-
TV verbond alle programmaonderdelen 
aan elkaar en tevens leidde zij een huis-
kamergesprek met direct en indirect 
betrokkenen van het hospice. 
Chansonnier Fons Heuvelmans met 
pianist Yanick Douven omlijstte samen 
het geheel 
Hans Bart directeur van de landelijke 
vereniging Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) sneed onder 
de titel “1+1=3” de samenwerking aan 
tussen vrijwilligers en professionals in 
de verlening van liefdevolle zorg aan 
terminaal zieken. En bij die zorgverle-
ning is één plus één niet altijd twee, zo 
bleek uit zijn verhaal. 
Dr. Marc Desmet verbonden aan het 
Virga Jesseziekenhuis in Hasselt stipte in 
zijn inleiding ook de rol van vrijwilligers 
en professionelen aan in de palliatieve 
zorg. Desmet die naast medicus ook 
pater Jezuïet is – Desmet: “dat komt in 
de beste families voor”- weet in smeuïg 
Vlaams een ingewikkeld lijkend onder-
werp als “spiritualiteit vanuit de palliatie-
ve ervaring” op begrijpelijke wijze uit te 

“Geloof en passie verzetten bergen. 

Dat zie je in het Franciscus Hospice 

gewoon gebeuren en dat proef ik 

hier vanmiddag weer opnieuw”, 

sprak voormalig gedeputeerde Mar-

tin Eurlings tijdens het symposium 

dat gehouden werd bij gelegenheid 

van het eerste lustrum van het 

Franciscus Hospice in Weert.

leggen. “Zo leg ik het ook aan doktoren 
uit”, zegt hij tot de vrijwilligers. Eén van 
zijn stellingen is: “Vrijwilligers hebben 
soms een bepaalde kundigheid en le-
venswijsheid die professionelen helemaal 
niet hebben en omgekeerd vind je bij 
professionelen een vrijwilligersmentali-
teit, want anders zou het echt niet samen 
gaan.” Simone van Trier en de inleiders 
zijn die late namiddag en vroege avond 
ook vrijwilligers. Zij leverden name-
lijk belangeloos hun bijdrage aan dit 
symposium van het Franciscus Hospice. 
Na afloop werden alle gasten niet alleen 
getrakteerd op een uniek receptenboekje 
van de keukenploeg van het hospice 
maar werden zij door horeca-leerlingen 
van Het Kwadrant ook onthaald op een 
buffet geleverd door cateringbedrijf Fons 
Stals. Het bestuur van de stichting Eer-
bied voor het Leven dankt iedereen die 
door zijn bijdrage aan de organisatie of 
door zijn aanwezigheid het symposium 
tot een waardig, sfeervol en ongedwon-
gen evenement heeft gemaakt.  
 

Peter Clement

foto Jolanda Smit



De werkgroep Nazorg zorgt ervoor 
dat die band met de nabestaanden 
niet abrupt wordt verbroken. Onder 
verantwoordelijkheid van de stichting 
Eerbied voor het Leven hebben de 
werkgroepleden daar een traject voor 
ontwikkeld waar de nabestaanden zeer 
over te spreken te zijn.
Het klinkt wat formeel maar de 
werkgroep heeft een compleet draai-
boek gemaakt voor de zorg voor de 
nabestaande als een bewoner komt te 
overlijden. De activiteiten variëren van 
het sturen van een condoleancekaart tot 
en met het op gezette tijden organiseren 
van een herdenkingsbijeenkomst voor 
familie en naasten die de bewoner in 
het hospice hebben bijgestaan tijdens 
zijn of haar laatste levensdagen. 
De werkgroep draagt er ook zorg voor 
dat er altijd een vertegenwoordiger van 
het hospice bij de uitvaart aanwezig is.
José Moonen en Yvonne Hanssen, twee 
van de werkgroepleden, nemen binnen 
twee maanden  na de uitvaart con-
tact op met de contactpersoon van de 

Aandacht voor begeleiding van nabestaanden

Nazorgbijeenkomsten
bijzonder gewaardeerd
De zorg vanuit het hospice voor de bewoner en zijn naasten houdt niet op 

bij het moment van overlijden. De werkgroep Nazorg heeft zich ten doel 

gesteld om een goede begeleiding te geven aan de nabestaanden. Vaak 

groeit er tijdens een verblijf van een bewoner in het hospice een band tus-

sen zijn naasten en de vrijwilligers en verpleegkundigen van de Thuiszorg 

midden-limburg 

De leden van de werkgroep Nazorg, v.l.n.r.: Rob Meijer, Yvonne Hanssen, 

Lyke Laurens, Lya van de Wiel en José Moonen

Sfeerbeeld van een herdenkingsbijeenkomst in de Paterskerk

overledene. De bedoeling hiervan is om 
vanuit het hospice betrokkenheid te to-
nen en om te luisteren naar de beleving 
van de naasten rond het overlijden van 
hun diebare. Dit zijn heel waardevolle 
en intensieve contacten. Dit contact 
wordt na een halfjaar nog eens herhaald 
en een jaar na het overlijden wordt er 
een herdenkingskaart gestuurd.

Herdenkingsbijeenkomsten
Elk jaar wordt er een aantal herden-
kingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Deze vinden plaats in de sfeervolle 
oude Paterskerk aan de Biest. Nabe-
staanden die direct bij de zorg van 
‘hun’ overledene in het hospice waren 
betrokken worden dan uitgenodigd. Er 
wordt hun ook tevoren gevraagd of zij 
een eigen inbreng willen hebben tijdens 
deze bijeenkomst. Daarvoor wordt 
alle ruimte gegeven. De één leest een 
verhaal voor, de ander een gedicht, weer 
een ander speelt muziek. Zo bracht een 
nabestaande tijdens één van de bijeen-
komsten op indrukwekkende wijze een 
muziekstuk op doedelzak ten gehore.
De herdenkingsbijeenkomst is een ge-
legenheid om op een mooie en respect-
volle manier de dierbaren te gedenken 
en nog eens terug te kijken op een 
periode van intensief contact tussen de 
zorgenden van het hospice en de naas-
ten van de overleden bewoner.
Tijdens deze bijeenkomst zitten alle 
aanwezigen rondom een herdenkings-
tafel die versierd is met bloemen en 
kaarsen. Het herdenkingsboek krijgt 
een prominente plaats op deze tafel. 
We gedenken de dierbaren met muziek, 
gedichten of teksten, kaarsen als sym-
bool van licht en warmte en witte rozen 
als teken van hoop. De namen van de 
overledenen worden genoemd en er 
wordt een kaarsje door een nabestaande 

op de spiegel op de tafel geplaatst. Te-
vens wordt een witte roos, waaraan een 
kaartje met de naam van de overledene 
hangt, in de vaas op de tafel gezet.

Herdenkingsboek
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst 
wordt de nabestaanden ook de gelegen-
heid geboden om een eigen tekst aan 
te leveren voor het herdenkingsboek 
dat de naam draagt ‘De mensen van 
voorbij’. Op die manier vult het boek 
zich bijna vanzelf met de namen van 
bewoners en herinneringen aan hen. 
Het herdenkingsboek heeft een vaste 
plek in de huiskamer van het hospice. 
Het wordt regelmatig ingezien door 
bewoners, familie en medewerkers. Het 
is een eerbetoon aan hen die zich aan 
onze zorgen hebben toevertrouwd.
Aan het slot van de Nazorg-bijeen-
komst wordt om een korte stilte 
gevraagd om de dierbare overledene 
te gedenken. Vervolgens wordt op 
een informele manier de avond afge-
sloten door onder het genot van een 
kop koffie of thee herinneringen op te 
halen, elkaar te troosten en op een fijne 
manier afscheid te nemen van elkaar. 
In de voorbije vijf jaar zijn al veel 
herdenkingsbijeenkomsten gehouden 
en ze trekken soms meer dan honderd 
belangstellenden, wat aangeeft dat deze 
activiteit van de werkgroep Nazorg 
bijzonder gewaardeerd wordt. De sfeer 
van verbondenheid tussen nabestaan-
den en de ‘zorgers van het hospice’ en 
het samen delen van ervaringen zijn 
ook duidelijk voelbaar. 
Zonder twijfel is die sfeer mede een 
gevolg van de inzet, betrokkenheid en 
zorgvuldigheid waarmee de leden van 
de werkgroep Nazorg gestalte hebben 
weten te geven aan het invullen van die 
nazorg.

De mensen van voorbij...

Handen
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd 
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde 
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg
‘Palliatieve zorg in de terminale fase’ 
wordt voor de leesbaarheid meestal 
afgekort tot ‘palliatieve zorg’. In het 
Franciscus Hospice wordt palliatieve 
zorg verleend. Dit is de zorg aan men-
sen met een ongeneeslijke aandoening 
in de laatste maanden, weken of 
dagen van hun leven. Aandacht voor 
goede zorg voor terminale patiënten 
is van alle tijden. Toch zien we in de 
afgelopen tien jaar bij beleidsmakers, 
zorgverleners, onderzoekers en media 

duidelijk een groeiende aandacht voor 
palliatieve zorg. Belangrijke redenen 
daarvoor zijn de vergrijzing van de 
bevolking en de toename van chroni-
sche aandoeningen, zoals kanker, die 
uiteindelijk een terminaal karakter 
kunnen krijgen. Het is een gebied dat 
sterk in ontwikkeling is, zowel zorgin-
houdelijk als organisatorisch.

Bron, onder meer: Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg. 

Wat is palliatieve zorg? Tijdens haar verblijf in het hospice is 
moeder met veel liefde, warmte en zorg 
omringd in een sfeer waarin zij zich 
‘thuis’ voelde en waarin ook wij ons 
thuis voelden. Wij hebben gezien dat 
aan de deskundigheid van de medewer-
kers als het ware een extra dimensie is 
toegevoegd, namelijk het talent van een 
fijnbesnaarde gevoeligheid, een weten/
voelen wanneer hulp nodig is en die 
dan bieden op een zodanige manier 
waar je alleen maar bewondering voor 
kan hebben.



Doelstelling Franciscus Hospice
Het Franciscus Hospice wil een gastvrij 
onderkomen zijn voor mensen die nog 
maar kort te leven hebben. Zij kunnen 
in alle rust, in een sfeervolle omgeving 
en in de nabijheid van dierbaren, deze 
belangrijke periode doorbrengen. Het 
is een plaats waar de bewoners en hun 
naasten op een liefdevolle en deskun-
dige wijze zorg ontvangen. Veelal zullen 
zieken er de voorkeur aan geven om 
thuis te kunnen sterven. Door om-
standigheden is dit vaak niet mogelijk. 
De zorg kan te complex zijn, te zwaar 
worden voor de familie of er is onvol-
doende mantelzorg. In dit geval biedt 
het Franciscus Hospice een  alternatief. 
Ongeacht geloof, herkomst, rang of 
stand ontvangt en verzorgt het hospice 
mensen uit de hele regio Weert, Neder-
weert, Leudal, Cranenndock en zelfs 
daarbuiten. 

Zorgverlening 
Een team van geschoolde thuiszorg 
medewerkenden en speciaal opgeleide 
vrijwilligers biedt de bewoners 24 uur 
per dag hulp en zorg. De huisarts blijft 
als medisch eindverantwoordelijke 
betrokken bij de zorg voor de bewo-
ner. Daar waar nodig kunnen medisch 
specialisten, pastorale zorg, paramedici, 
of deskundigen op het gebied van pal-
liatieve zorg betrokken worden bij de 
zorg. Bewoners en naasten ervaren het 
verblijf in het hospice als zeer waarde-
vol. Het huis beschikt over 6 sfeervol 
ingerichte kamers op de begane grond. 
Elke bewoner heeft een eigen kamer en 
voor familie of naasten zijn er logeer-
mogelijkheden. Rondom het pand ligt 
een grote parkachtige tuin, omgeven 
door een vijver. Het geheel straalt stilte 
en rust uit.

Vrijwilligers
Er zijn permanent vrijwilligers aanwe-
zig in het hospice en dagelijks wordt 
er door vrijwilligers gekookt. Dit alles 
met veel inzet en enthousiasme. Hier-
naast kent het hospice een grote groep 
vrijwilligers die allerlei andere taken 
uitoefent in relatie tot het hospice. 

Denk hierbij o.a. aan de technische 
ondersteuning, tuinwerkzaamheden, 
uitbrengen van het Nieuwsblad, scho-
ling, interieur, nazorg, pr en bestuursac-
tiviteiten. 

Financiering
De kosten van de professionele zorgver-
lening in het Franciscus Hospice zoals 
thuiszorg en (para-)medische zorg val-
len onder de reguliere ziektekosten- en 
AWBZ regelingen. De kosten voor de 
coördinatie van de vrijwilligers wor-
den grotendeels gefinancierd door een 
landelijke regeling vanuit het ministerie 
van Volksgezondheid, welzijn en sport 
(VWS). Voor alle andere noodzakelijke 
voorzieningen is de instelling geheel 
afhankelijk van donaties en vrijwillige 
bijdragen. Bewoners betalen een kleine 
bijdrage voor de maaltijdkosten en 
bewassing.
Voor rekening van het hospice en een 
belangrijk onderdeel van de exploitatie 
zijn de kosten die samenhangen met:
het gebouw (hypothecaire aflossing, 
onderhoud, inrichting, verzekering,  
kosten van gas en electra, etc) de tuin 
(onderhoud, renovatie en materialen) 
het opzetten en onderhouden van vrij-
willigerswerk, scholing, en het regelma-
tig uitgeven van het Nieuwsblad.
Voor de financiering van het hospice 
staat het Engelse Hospice model waar 
gelden en middelen verkregen worden 
uit charity, giften, en sponsoring. Ook 
het Franciscus Hospice wordt regelma-
tig door giften en allerlei initiatieven 
vanuit de gemeenschap financieel 
ondersteund. 
Welk initiatief kunt u nemen?
Word Vriend van het Franciscus Hos-
pice. U kunt hiervoor gebruik maken 
van onderstaand aanmeldingsformulier 
Vriend van het Franciscus Hospice.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de 
stichting, mevr R. Vunderink, Mr. Winkel-
molenstraat 3, 6021 XP te Budel.
Tel.nr 06 21715718 (na 18.00 uur).

Vrienden van het
Franciscus Hospice
Op 18 september 2003 werd in Weert, aan de Doolhofstraat, het Franciscus 

Hospice geopend. Inmiddels is het hospice in en buiten Weert voor veel 

mensen een vertrouwd begrip. Hieronder vragen wij uw aandacht en hulp 

voor deze bijzondere instelling.
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Deze speciale Lustrumkant is een uitgave 
van stichting Eerbied voor het Leven, ini-
tiatiefnemer en beheerder van het Francis-
cus Hospice in Weert. De krant verschijnt 
bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan.
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Twaalf verpleegkundigen en drie 
ziekenverzorgenden zijn aangenomen 
en bijgeschoold in de palliatieve zorg. 
In het begin was het even wennen en 
er moest afstemming komen tussen de 
vrijwilligers en de verpleegkundigen.
Het werken binnen het hospice heeft 
iets speciaals, het feit dat je de laatste 
periode van het leven van een bewoner 
mag begeleiden is heel bijzonder en 
mooi. Iedereen doet dit op zijn eigen 
manier, dat maakt het werken binnen 
het hospice zo speciaal. De ene bewo-
ner is er een paar uur en de andere blijft 
er soms drie maanden of langer .
Wij zien mensen die in het hospice 
komen en erg bang zijn omdat ze 
weten dat dit de laatste bestemming is. 
Het betekent weg uit de vertrouwde 
omgeving, een nieuwe omgeving en het 
afsluiten van je leven. Vreemde mensen 
die je gaan verzorgen, een vreemd bed 
en hoe zal het allemaal gaan. Met een 
ziekenhuis zijn ze vaak bekend, het hos-
pice is een onbekende plek voor hen. 
Daarom wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om met familieleden of 
andere naasten van tevoren het hospice 
te bezichtigen en kennis te komen 
maken. Als de bewoner in het hospice 
is opgenomen, blijkt vaak dat er meer 
mogelijk is dan van tevoren gedacht 
werd. Zo mag de familie de hele dag 
aanwezig zijn, mogen zij meehelpen 
met de verzorging of geheel zelf de zorg 
op zich nemen met ondersteuning van 
de verpleegkundige of vrijwilliger. Veel-
al is het mogelijk dat de eigen huisarts 
kan blijven komen, ook in het hospice. 
Het is bijzonder om te ervaren hoe snel 

Thuiszorg midden-limburg
thuis in Franciscus Hospice
Vijf jaar geleden bij het opzetten van het Franciscus Hospice kwam vanuit 

de stichting Eerbied voor het Leven de vraag of Thuiszorg midden-limburg 

een gedeelte van de verzorging en verpleging wilde leveren binnen het 

Franciscus Hospice. Er zou gewerkt gaan worden vanuit een nieuwe zorg-

formule, waarbij de professional nauw samenwerkt met de vrijwilliger. 

Thuiszorg midden-limburg wilde graag meedenken en was ook bereid om 

hiervoor personeel aan te nemen en te scholen. 

de bewoner en zijn familie zich eigen en 
vertrouwd voelen in het hospice. Naast 
de zorgverlening gericht op de behoef-
ten en ondersteuning van de bewoner 
in het hospice is de begeleiding van de 
familie binnen dit proces een aspect van 
het werk van de verpleegkundige.
In het hospice is 24 uur per dag een 
verpleegkundige van de thuiszorg aan-
wezig die ondersteund wordt en samen-
werkt met een vrijwilliger. Een goede 
afstemming tussen beiden is daarom 
van groot belang. In de afgelopen vijf 
jaar hebben we die samenwerking dan 
ook goed ontwikkeld en kan ik zeggen 
dat het uitstekend werkt.

Samen met de vrijwilligers zorgen de 
medewerkers van Thuiszorg midden-
limburg ervoor dat de bewoner zich 
‘thuis’ voelt binnen het hospice en dat 
de familie verder kan leven ondanks het 
grote verlies dat zij lijden.

Stans van Stappershoef
Manager Fransicus Hospice Verplegen en verzorgen  

Thuiszorg Midden Limburg

Stans van Stappershoef

Aanmeldingsformul ier

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

meldt zich aan als ‘Vriend van het Franciscus Hospice’.
U ontvangt 3x per jaar ons Nieuwsblad.

Stuur deze bon naar het secretariaat van de stichting Eerbied voor het Leven:
Mr. Winkelmolenstraat 3, 6021 XP Budel.


