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Nieuwsbrief

Nieuwe locatiecoördinator Mariaweide 
wil nóg meer inspelen op wensen gasten
 
Met ingang van het nieuwe jaar maakte 

locatiecoördinator Christine van Heur van 
Hospice Mariaweide na zeven jaar plaats 
voor haar opvolger: Fons Hikspoors. De 
62-jarige Steylenaar geeft toe dat hij bij 

Mariaweide in een gespreid bed belandde. 
‘Ik ben daarom tevreden als ik het hospice 
kan voortzetten zoals ik het aantrof en nóg 

Fons Hikspoors: 

‘Al doen we het al heel erg goed’ 

>> Lees verder op pagina 4
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Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, zitten we midden in de corona cri-
sis. Ik weet niet hoe de actuele situatie 
is, als u dit voorwoord leest: de crisis kan 
alle kanten opgaan. Het lijkt wel alsof de 
wereld alleen nog maar een tijdperk van 
crises kent: bankencrisis, economische 
recessie, financiële crisis, milieucrisis, 
klimaatcrisis, oorlogen, migratievraag-
stukken enz. En dan nu de coronacrisis, 
met een bijna apocalyptisch straatbeeld 
als gevolg: weinig verkeer en minder men-
sen op straat, meer sirenes dan anders (ik 
woon vlak om de hoek bij de politie, en 
hoor de politie vaker uitrukken), hamste-
rende inwoners. Een somber stemmend 
en angst veroorzakend beeld. 

Zijn er ook nog positieve zaken te melden? 
Jazeker. Wat mij opvalt is dat veel mensen 
op een andere manier met  elkaar commu-
niceren en omgaan. Begrippen als solidari-
teit met de zwakkeren, zorg om elkaar, aan-
dacht voor je naasten, duiken weer vaker 
op. Terwijl in ‘normale’ situaties mensen 
vaker klaar staan met een mening, bespeur 
ik nu vaker dat mensen vragen stellen, het 
ook niet meer zeker weten en elkaar niet 
de maat nemen met een vast omlijnde 
mening over van alles en nog wat. Maakt 
de crisis mensen bedachtzamer? In de zin 
van: Laat ik maar niet te snel oordelen over 
een ander of over iets, want het kan mij ook 
overkomen? 

Wat de corona crisis in ieder geval duidelijk 
maakt, is dat wij mensen sterk afhankelijk 
zijn van elkaar. In normale omstandighe-
den is onafhankelijkheid een hoog aan-
geschreven waarde. Dat is lang niet voor 
iedereen even gemakkelijk. In die zin leren 
we een hoop in deze tijden: we leren weer 
afhankelijk te worden van elkaar. Voor el-
kaar zorgen en aandacht hebben voor el-
kaar zijn de nieuwe leidende waarden in tij-
den van crisis. En eigenlijk zeggen we erbij: 
“Dat zou altijd zo moeten zijn”. Ik merk dat 
ook aan de manier waarop we in Mariawei-
de omgaan met de gevolgen van de corona 
crisis: de bereidwilligheid van vrijwilligers 
en verpleegkundigen en verzorgenden om 
de kwaliteit van de zorg voor onze gasten 
overeind te houden, is enorm sterk. Ook de 
bereidheid om met elkaar naar oplossingen 
te zoeken, het loslaten van de eigen vaste 

meningen, groeit. Geen discussies, maar 
een dialoog die ons verder helpt. Delen van 
elkaars kwaliteiten wordt belangrijker dan 
laten zien waar je zelf goed in bent. En die 
kwaliteiten kunnen in hoofd (kennis), hart 
(aandacht, zorg, liefde) en handen (prak-
tisch aanpakken) zitten. En dat delen van 
kwaliteiten is hard nodig in het  hospice. 
Thuis werken is immers geen optie in deze 
vorm van directe zorg. 

Voor de mensen die in de zorg werken, heb-
ben we alleen maar respect en waardering. 
Je weet immers dat je als ‘gezondheidswer-
ker’ risico’s neemt: je eigen gezondheid en 
die van dierbaren is in het geding, naast de 
gezondheid van de mensen voor wie je het 
werk doet. Hartverwarmend om te zien dat 
gepensioneerde medewerkers in de zorg 
zich opnieuw aanmelden om te helpen in 
verpleeghuizen, hospices, enz. Daar kun-
nen we als samenleving alleen maar dank-
baar voor zijn. 

Ik hoop dat tegen de tijd dat u dit voor-
woord leest, de corona crisis voorbij is. Ze-
ker weten doe ik dat op dit moment niet. 
Ik hou me dus maar vast aan de hoopvolle 
berichten over toenemende solidariteit in 
de samenleving. Laten we dat vooral vast-
houden, ook wanneer deze crisis voorbij is. 

Jan Custers   

Coronacrisis
Van de voorzitter
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Inkijk-dag palliatieve zorg Venlo 10-10-2020

U kunt een kijkje nemen bij bovenstaande organisaties 
aan de Nieuwstraat 41- 41 a te Venlo

Om 13.30 uur wordt u verwacht in het Toon Hermans Huis, 
waarna u kennis kunt maken met de drie organisaties.

U bent van harte welkom!

Data 2020:
• 10 oktober 2020 (dag van de palliatieve zorg)

Chefkok in ongewone tijden

Onze kookvrijwilliger Twan Hauzer kookt tijdens deze ongewone tijden gewoon thuis door voor onze gasten.
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blijer als we met zijn allen nog een klein 
stapje extra voor de gasten kunnen zetten, 
al realiseer ik me dat je het nooit honderd 
procent perfect kunt doen.’ 

Van meet af aan voelde hospice Mariawei-
de voor Fons Hikspoors als een warm bad. 
‘Bij Mariaweide draait het allemaal om 
rust, aandacht en openstaan voor de ander. 
Dat voel je telkens wanneer je hier binnen-
komt. Het gebouw werkt natuurlijk ook 
heel erg mee. Ook daar gaat een bepaalde 
rust vanuit.’
  
Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe 
functie had Fons een uitvoerig gesprek ge-
had met Jan Zanders, de weduwnaar van 
Mariaweide-oprichtster Juliette Zanders. 
‘Het is heel waardevol dat ik daardoor de 
achtergronden, het gedachtegoed, de visie, 
de cultuur en de rituelen rond Mariaweide 
beter kan begrijpen.’ 

Niet dat Fons vanaf nul moest beginnen. 
Integendeel, hij werkt al ongeveer veertig 
jaar in de zorg. Een groot deel van die tijd 
was hij actief in de palliatieve zorg. ‘Het 
mooie aan de palliatieve zorg vind ik dat 
dit werk hulpverleners in welke rol dan ook 
de kans biedt om voor gasten iets extra’s 
te betekenen en dat zij de familie kunnen 
helpen met het creëren van een mooie her-
innering.’ 

Zorgvuldig 
Fons probeert zijn woorden zo zorgvuldig 
mogelijk te kiezen als hem gevraagd wordt 
wat we van hem als locatiecoördinator kun-
nen verwachten. ‘Het allerlaatste wat ik wil 
is dat ik door mijn ervaring betweterig over-
kom. Want de basis in dit hospice is heel erg 
goed, met dank aan een heel mooie club 
van vrijwilligers, bestuur en professionals. 
Er staat hier een kwaliteitsproduct.’ 

Daar mogen de betrokkenen erg trots op 
zijn en van genieten, maar het kan volgens 
Fons geen kwaad om te kijken waar ze nog 
nét een klein stapje extra kunnen zetten 
om de zorg nog beter af te stemmen op 
de behoefte van de gast en van de familie. 
‘Leidend kan daarvoor zijn om het levens-
verhaal van de gast nog meer centraal te 
zetten. Wat is voor die persoon altijd be-
langrijk geweest? Welke rol heeft hij of 
zij in de familie, de vriendenclub en bij de 
sportclub gehad. Het lijkt me belangrijk 
om dat zo lang mogelijk te behouden als 

de gast dat wil, zodat je nóg persoonlijkere 
aandacht kunt geven. Waar heeft iemand 
behoefte aan in de laatste fase van zijn le-
ven? Hoe kan iemand het leven afronden 
op de manier die bij hem of haar past? 
Misschien wil de gast meer bezig zijn met 
zingeving, heeft de ander behoefte aan een 
ontspanningsmassage of met de wensam-
bulance naar een voor hem/haar belang-
rijke plek, ik noem maar wat. Daar kom je 
bijvoorbeeld achter door in gesprekken 
met gasten en familie nog wat dieper door 
te vragen. Nogmaals: dat zijn geen grote 
dingen, we doen het hartstikke goed, maar 
ik zie het als een uitdaging om te zien waar 
we met zijn allen net nog dat kleine stapje 
extra kunnen zetten.  
 
Verbindende factor 
Mariaweide telt ongeveer vijftien vaste me-
dewerkers en tien keer zoveel vrijwilligers. 
‘Dat is een behoorlijk grote club, ja. Ik zie 
mezelf als een verbindende factor tussen al 

die mensen, zeker ook de vrijwilligers. Zon-
der de vrijwillige inzet van heel veel men-
sen kan een hospice niet bestaan, omdat zij 
iets extra’s voor de gast kunnen doen.’
 
‘Waar we hier mogelijk voor verdieping 
kunnen zorgen is door vrijwilligers en ook 
professionals nog meer tools te geven om 
voor specifieke groepen gasten te werken, 
bijvoorbeeld voor gasten met dementie of 
mensen met onbegrepen gedrag of met 
andere geloofsovertuigingen. Dat kan bij-
voorbeeld door scholingen of het bezoek 
aan een symposium. Aan inzet om een stap 
extra te zetten ontbreekt het de vrijwilli-
gers niet. Het is fijn om te zien dat iedereen 
zo betrokken is bij het welzijn en de zorg 
van de gasten in het Hospice, daar word ik 
heel blij van.’ 

John Huijs    

‘Al doen we het al heel erg goed’Vervolg pag 1

Locatiecoördinator Mariaweide Fons Hikspoors
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We waren eind verleden jaar blijven ste-
ken bij de Gezondheidswet van 1903. De 
invoering van die wet, die in december 1903 
van kracht werd, betekende eigenlijk het 
einde van de vrijblijvendheid van lokale 
Gezondheidscommissies, die toch geruime 
tijd verdienstelijk hadden geopereerd. De 
Gezondheidscommissies waren evenwel 
bij uitstek adviesorganen zonder binden-
de kracht. De nieuwe wet bracht daar ver-
andering in. De rijksoverheid kreeg meer 
zeggenschap.

In Venlo trad in 1903 een districtscommissie 
aan ter vervanging van de Gezondheidscom-
missie. Deze nieuwe club ging voortvarend 
te werk. Weliswaar in de sporen van de Ge-
zondheidscommissie (in 1933 werden de 
gezondheidscommissies officieel opgehe-
ven), maar nu met grotere autoriteit, ont-
plooide de nieuwe commissie een breder 
scala van activiteiten ter verbetering van de 
volksgezondheid. De nieuw benoemde in-
specties oefenden controle uit op uitvoering 
van wetten en verordeningen,maar hielden 
ook nauwgezet toezicht op bijvoorbeeld 
drinkwatervoorziening, reinigingsdienst – 
bepaald geen overbodige luxe in het Venlo 
van die dagen – scholen, fabrieken, op de 
volkshuisvesting, kortom op alle facetten, 
die in het kader van de volksgezondheid een 
rol speelden. Zelfs toen al werd de water- en 
luchtverontreiniging gecontroleerd.

Arbeidsvoorwaarden en werkomstandig-
heden, voorheen slechts van ondergeschikt 
belang, werden verbeterd en de sociale be-
wustwording van de werkgevers kwam op 
gang. In dit verband is de vermelding van de 
VanderGrinten Luchtkap wel aardig. Omdat 
allerlei bestaande maskers niet of nauwe-
lijks voldeden ontwierp Frans van der Grin-
ten (1865 – 1943) zelf een kap, die zijn werk-
nemers in de boterkleurselfabriek moest 
beschermen tegen de fijne, gele kleurstof. 
Van der Grinten trad met zijn inzet voor de 
gezondheid van zijn medewerkers in de spo-
ren van een grote ondernemer in het westen 
van het land, Jacques van Marken (1845 – 
1906), grondlegger van DSM en Calvé Delft, 
die als eerste sociaal ondernemer van Ne-
derland geldt.

Aan het einde van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw zette met 
name wethouder Van Rijn – apotheker van 

beroep – en later burgemeester van Venlo 
zich enorm in om de hygiëne in de stad te 
verbeteren. Hij en vele anderen hadden met 
de Gezondheidswet een steun in de rug. 
Niet verwonderlijk dus, dat de aandacht 
voor gezondheidszorg en in preventieve zin 
voor hygiëne een fikse revival beleefde. Zo 
werd in 1910 de plaatselijke Groene Kruis-
vereniging opgericht. Daar konden mensen 
terecht voor het lenen van verplegingsarti-
kelen. Van minstens zo groot belang was de 
organisatie door de Groene Kruisvereniging 
van de wijkverpleging en het maken van 
plannen voor centra om tuberculose-patiën-
ten op te vangen. Dr. Oscar Wolters toonde 
zich in deze activiteiten een groot stimula-
tor, maar ook de andere Venlose huisartsen 
stonden in de frontlinie bij het aanpakken 
van tekorten en misstanden in de gezond-

heidszorg. Alsof de huisartsen het niet al 
druk genoeg hadden, want naast hun huis-
artsenpraktijk waren huisartsen in die tijd 
ook chirurg, waardoor hun aanwezigheid in 
het Venlose gasthuis aan de Begijnengang 
veelvuldig werd vereist. Overigens werden 
als het verantwoord was ook operaties bij de 
patiënt thuis verricht.

De slechte hygiënische toestanden, waar-
over in de vorige aflevering al werd verhaald, 
bemoeilijkten de zorgtaak. 
Hygiëne bij wonen en werk, in die tijd nog 
onbekend terrein. Er kwam echter wijziging 
in. Niet onbelangrijk, een nieuwe woningco-
operatie in Venlo werkte daaraan flink mee.

Albert Lamberts  

VanderGrinten luchtkap tegen fijnstof
Hulpverlening in Venlo (deel 7)

Frans van der Grinten. Hij ontwierp de zogeheten VanderGrinten Luchtkap. 
(foto: boek Océ Van nature innovatief 2007)
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Mia Gubbels, levensgenieter pur sang:

Ze is sinds drie weken gast in Mariaweide. 
Ondanks dat praten vermoeiend voor haar 
is, vertelt Mia Gubbels nog steeds graag 
honderduit. Met name over haar jeugd.

‘Mijn ouders woonden in Huize Stalberg, 
waar mijn twee oudere zussen, Nelly en 
Bilke geboren zijn. Nadat Nelly als klein 
kind van de trap gevallen was, wilde mijn 
moeder meteen weg. Ons gezin verhuisde 
naar een kleinere woning verderop aan de 
Stalbergweg, waar ik in 1930 en later nog 
een jongen en een meisje op de wereld 
kwamen. Wij kinderen hadden álles om te 
spelen rondom ons huis. Een eigen zand-
berg, hoge berkenbomen om in te klimmen 
en te zwiepen, een poel met kikkers...’

Met groot genoegen kijkt Mia terug op 
haar kinderjaren. De warme gevoelens die 
ze koestert aan deze buurt in Venlo-Oost, 
bracht ze tot uiting in de ode Herinnering 
aan Ald Stalberg. Hierin schrijft ze over de 
hechte omgeving waarin ze opgroeide, hoe 
ze daarmee geboft heeft, haar dankbaar-
heid tegenover haar ouders. Jaren geleden 
trof ze hiermee al de gevoelige snaar tij-
dens een schrijfwedstrijd geïnitieerd door 
dialectzanger Arno Adams. 

Mia: ‘Ik won de eerste prijs en mocht mijn 
gedicht voordragen in café Boulevard in 
Venlo. Bovendien zong Sjraar Peetjens het 
op melodie met begeleiding van Lex Kos-
man op accordeon.’

Wasserij
‘Mien vader waar gerdeneer en mien mam 
waste net wie eur mooder veur andere 
minse’, vertelt Mia verder. ’Wie d’n oorlog 
veurbeej waar,  begóste ze ’n wasserie: Ald 
Stalberg.’

In een tijd zonder elektrische wasmachines, 
waarin huisvrouwen en dienstmeisjes de 
was nog met de hand deden, zagen meer 
families in Venlo een nering in een wasserij. 
Zo ook mijn eigen (groot)ouders, die na een 
bombardement op hun wasserij in het cen-
trum, hun zaak voortzetten aan de Maag-
denberg, slechts enkele straten verwijderd 
van Ald Stalberg. ‘Míjn vader ging samen 
met jóuw vader naar de landelijke vergade-
ringen van de wasserijbond’, verklapt Mia 
ineens een nieuwtje uit de oude doos. ‘Ie-
der had zo zijn eigen klanten; ze beschouw-
den elkaar niet echt als concurrenten.’
Op een gegeven moment werd Mia, die 
voor coupeuse geleerd had, in het bedrijf 

van haar ouders ingeschakeld. ‘Mijn broer 
moest in militaire dienst en mijn vader zei 
tegen mijn moeder: Ós Mia kan bes zien 
riebewies haole en beej de minse de was 
ophaole en truukbringe. Toen mijn broer 
terugkwam en weer ging rijden, bleef ik 
in de wasserij werken. Mangelen, strijken 
en persen. Vooral die kanten schorten met 
strookjes waren veel werk.’

Coupeuse
Gedichten schrijven, puzzelen, lezen, knut-
selen… Mia was altijd druk doende. Van 
haar opleiding als coupeuse heeft ze even-
eens plezier gehad. ‘Indertijd dat mijn zoon 
en dochter nog kind waren, naaide ik alle 
kleding voor hen én voor mezelf. Heb van 
heel vroeger nog een broekpak bewaard. 
Het past me nog steeds.’

Dat het naaien (en schalkse) er al vroeg 
inzat, bewijst ze met de volgende anekdo-
te: ‘Als kind was ik wel eens ondeugend en 
werd ik de klas uitgestuurd. Een vriendin 
die over de gang liep vroeg ik naald en ga-
ren te halen. Daarmee heb ik de mouwen 
van de jas van de juffrouw dichtgenaaid.’  

Forever Young Collectief
Waar Mia vooral haar hart aan verloren 
heeft, is zingen bij Forever Young Collectief, 
een koor dat onder leiding van de bezielen-
de Anya Straatman sinds 2013 pop- en rock 
klassiekers ten gehore brengt. 

‘’t Pak zich zoeë fijn’, vindt Mia. ‘De gemid-
delde leeftijd van de leden is 75 jaar. Ik was 
het eerste lid en ben tevens het oudste. 
Mijn jongste zus Annie is er ook bij.’

Mia is medeverantwoordelijk voor de vrolij-
ke noot in de teksten. Soms met een Ven-
lose inslag. Zo verzon ze bij de hit Should I 
stay or should I go van The Clash, de ludieke 
vertaling: Leefste, de mós ‘t mich laote wei-
te: Zal ik blieve of wuurt ’t pleite?’

Documentaire
Cineast Bart Coenders volgt de energieke 
senioren sinds 2014. In zijn documentaire 
interviewt hij ze over thema’s als ouder-
dom, verlies, zingeving, eenzaamheid en 
humor. Op www.vimeo.com/181397521 is 
een verkorte, tevens amusante, versie te 
zien, waarin Mia en haar zus een hoofdrol 
spelen. Mia bekent in deze film dat iemand 

Mia Gubbels zingend bij Forever Young Collectief. 

‘Zón moeëj laeve gehad’
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na hun eerste optreden meende te moeten 
zeggen: ’t Is neet um aan te huure. Det kint 
ge de minsheid neet aandoon. Haar reactie 
daarop -Ik had dae wal ónder zien kónt kin-
ne stampe- tekent Mia ten voeten uit.
Die negatieve kritiek blijkt bovendien on-
terecht. Het Forever Young Collectief is ge-
liefd en heeft over optredens niet te klagen. 
Zo stonden de koorleden op de bühne van 
de Zomerparkfeesten en het Texfree Festi-
val en deden ze The Old Rockers On Tour, 
een mix van muziek en film in Limburgse 
theaters. Hospice Mariaweide beleefde 
zelfs twee keer het genoegen: tijdens de 
kerstborrel in december en daarna bij een 
mini-optreden speciaal voor Mia. 

Moeëj laeve
Never a dull moment, kun je rustig stellen 
als Mia het over haar leven heeft. Wat net 
zo de aandacht trekt, is haar positieve in-
stelling. Zelfs nu ze ernstig ziek is, komt er 
geen spoor van klaagzang over haar lippen. 
‘Wij zijn nuchter in onze familie. Ben bijna 
negentig. Had sowieso nog maar een stukje 
te gaan. Heb al verschillende keren kanker 
gehad; tumoren bij de nieren en dan nu uit-
zaaiingen bij de lever. Laat er niks meer aan 
doen. Alles is goed geregeld. Ik zeg bonjour. 
Rond kerst hoorde ik het. Na anderhalve 
week bij een goede vriendin in huis ben ik 
nu in Mariaweide. Naast ups heb ik natuur-
lijk downs in mijn leven gekend. Nooit de 
kop laten hangen; proberen te maken wat 
er van te maken valt. Veel gereisd en ge-
zien van de wereld. Zón moeëj laeve gehad. 
Genoten van ieder moment. En dat doe ik 
ook hier in het hospice. De verzorging is ge-
weldig. Iedereen is even aardig. Ik lig dan 
wel vooral in bed, maar enkele keren per 
dag moet ik toch even naar beneden. Naar 
de rookruimte, om samen met een andere 
gast of vrijwilliger gezellig een sigaretje te 
paffen. Toen jaren geleden het rookverbod 
in de cafés eraan zat te komen, en dreigde 
dat we voortaan buiten in de kou moesten 
roken, ben ik samen met Hen van de Haze-
wind gaan demonstreren op het Malieveld 
in Den Haag. Ik rook al 75 jaar. Dat leer ik 
echt niet meer af.’ 

Helma Cremers    

N.B. Het interview vond plaats op 8 februari. 
Mia Gubbels is 23 februari overleden.

Herinnering aan Ald Stalberg

Beej ‘t verstrieke van de jaore,
dink ik truuk aan miene kindertièd.
En aan alles waat ging verlaore,
maar in gedachte toch neet kwièt.

Ik zeen ’t graas nog vol mit wasgood, 
waat loog te bleike in de zón. 
Verkesstal, kiepehok en d’n druuëgschop 
en beziejes ‘t hoès de raegentón.

En altièd zeen ik det stölsle Stalberg
vanaaf den Breer tot aan de Groeëte Hei.
‘t Waas toen nog maar enne zandwaeg,
maar ik draag ‘t nog altiëd mit mich mei.

Ik zeen de Wienberg en ‘t huuske
- mien groeëtsmoders elderlik hoès - 
En veuraan dae pool vol kikkers, 
det stökske Stalberg is mien thoès.

Dao greujde wilde orchideejen, 
dao stònd eine groeëte tölpenboum, 
struùk miet snieëjeböl en roeëze, 
dae flora, fauna; einen droum.

Braomele plökke beej Schaffershöltje, 
mòdderig - de laarze aan. 
Ouk ginge weej hièl dök speule
op d’n berg beej de beugelbaan.

De rabatte, vol hoeëge smele
waoste dich in verstoppe kós.
De Schienschoel wao nog fruitbuim stónde
en aan d’n euverkant ein bos.  

Mia Gubbels
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Medewerkers en vrijwilligers van een hospice 
weten van doodgaan. Het is hun werk om 
mensen te helpen om ‘zo goed mogelijk dood 
te gaan’. Wat klinkt dat afstandelijk voor dat 
indrukwekkende, persoonlijke werk, dat zich 
nauwelijks met woorden laat omschrijven. 
Maar al ben je door het werk vertrouwd met 
doodgaan, het went nooit. Elk mens is uniek 
en dus is elk sterven uniek en daardoor ook 
zo bijzonder om mee te maken. We zijn er 
met elkaar ook steeds beter in geworden 
om mensen die gaan sterven te begeleiden 
bij hun medische, psychologische, sociale en 
spirituele vragen en behoeften. 

En nu, terwijl ik deze column schrijf, zijn we 
plotseling allemaal heel diep geconfronteerd 
met de eindigheid van het leven. Er waart 
een akelig virus door de wereld. Vele mensen 
kunnen er in allerlei variaties ziek van worden 
en net als bij een gewone griep, kunnen er 
velen ook aan doodgaan. En met name dat 
laatste maakt dat deze crisis ons zo diep 
raakt. De dood komt ineens akelig dichtbij. 
Horen wij toch niet bij de groep kwetsbaren? 
De maatregelingen zijn ingrijpend. De 
economie wordt diep geraakt. We zijn onze 
vanzelfsprekende zekerheid kwijt. 
Nou is het wellicht flauw om te zeggen: dat 
waren we altijd al. Het leven is nooit zeker. 
Maar we hadden het hier toch allemaal maar 
goed voor elkaar en we voelden ons toch heel 
zeker in onze welvaart. Natuurlijk hadden 
we onze zorgen: het milieu, vluchtelingen 
problematiek e.d., maar we waren toch heel 
zeker over onze toekomst en onzeker makende 
problemen hielden we het liefst buiten de 
deur. 

En toch gebeurt er nu weer iets dat in hele 
de mensengeschiedenis steeds weer schijnt 
te moeten gebeuren. Heb je net de boel 

behoorlijk op orde, dan komt er een groot 
gebeuren die alles lijkt te ondermijnen. De ene 
keer is het oorlog, de andere keer, zoals nu een 
pandemie. En alle opgebouwde zekerheid lijkt 
in een keer verdwenen. 

In onzekere tijden gaan we graag te rade bij 
wijze mensen, die ons wat houvast kunnen 
bieden. Wijze economen bijvoorbeeld, 
die al eerdere crises hebben overwonnen. 
Of wijze mensen die ons iets leren hoe we 
met onzekerheid om kunnen gaan. Het zijn 
mensen die het nodige hebben meegemaakt 
en de crisis kunnen zetten in een groter 
perspectief. Ik zelf ga graag te rade bij mystici. 
Dat zijn mensen uit alle religieuze tradities 
die zeggen: dit aardse leven daarvan mogen 
we genieten, maar we moeten er ons niet 
teveel aan hechten. Want als je je helemaal 
vereenzelvigd hebt met wat je in de wereld 
verworven hebt, je baan, je huis zelfs je gezin, 
dan kom je vroeg of laat bedrogen uit. Want 
ooit moet je dit alles loslaten, soms in het leven 
al, soms bij de dood. Geniet ervan, maar hecht 
je er niet te vast aan, losjes. Want, zo zeggen 
de mystici, dan maak je ruimte voor iets dat 
alles overstijgt, de enige echte zekerheid die 
er is: liefde. Lees ze maar eens, die mystici: bv 
meester Eckhard of Rumi of Boedha of Jezus.

Die Liefde, waarover de mystici spreken, is er 
niet alleen buiten ons, maar zit ook in ons zelf. 
Jezus zegt bv: ‘Het koninkrijk God (= Liefde) is 
in U’. Soms zit het diep verscholen, maar het 
is er en komt er uit als alle uiterlijke zekerheid 
ons uit handen wordt geslagen. Dan staan we 
voor de keuze: gaan we de weg van de liefde en 
solidariteit in het klein en in het groot?
Een crisis, die alle zekerheid op losse schroeven 
zet, maakt naast veel onzekerheid ook veel 
creativiteit, liefde en solidariteit los. We kennen 
dat ook uit ons persoonlijk leven: als we er 
eenmaal door zijn, komen we er vaak beter uit. 
Bij deze corona-crisis komt er ook veel goeds, 
creativiteit en solidariteit naar boven. Ook in 
de hospicezorg: we gaan er samen voor, juist 
als het moeilijk is. Het zat er al in, in ons zelf 
en in onze samenleving en wordt nu zichtbaar. 
Moge het de bouwstenen zijn voor ons samen-
leven na de crisis. Hopelijk al, wanneer deze 
Nieuwsbrief uitkomt.
Allemaal veel sterkte en succes.

Roel Hekking, geestelijk verzorger   

Reacties zijn welkom op 
roel@hekking-essentie.nl
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Een groot aantal vrienden, bedrijven, over-
heden, instellingen, verenigingen, fondsen, 
nabestaanden en particulieren ondersteunen 
Stichting Hospice Venlo  in financiële en ma-
teriële zin. Het stichtingsbestuur wil iedereen 
bedanken voor zijn of haar  fantastische sup-
port en hoopt dat velen zullen volgen. Voor 
de jaarlijkse exploitatie is veel geld nodig. 
Zonder de hulp van sponsoren, donateurs en 
subsidiegevers kan het hospice eenvoudig-
weg niet bestaan. 

Verder zijn wij erg blij met de bijdrage 
van Stichting Maatschappelijk Steunfonds 
Blerick, waarmee we de herdenkingsdiensten 
voor de nabestaanden 3x per jaar kunnen 
organiseren.

Fondsen  Stichting Maatschappelijk 
Steunfonds Blerick | Roparun 

Overheden  VWS Gemeente Venlo

Kunstenaars  Marijke Billekens | 
Eric Toebosch | Peter Verheyden | 
Willebrord de Winter

Ook helpen? 
Wilt u Stichting Hospice Venlo helpen en  
financieel ondersteunen? Dat kan als sponsor 
en als particulier donateur. Stuur een e-mail 
naar info@hospicevenlo.nl

Het rekeningnummer van 
Stichting Hospice Venlo:
IBAN NL50 RABO 0106763466
BIC RABONL2U

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Sponsoren


