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Nieuwsbrief

‘Liefdevol en respectvol. Dat is zo kenmer-
kend voor al het werk en voor iedereen in 
Mariaweide. Je leert hier dankbaarheid. 
Ik ben niet gelovig, maar mijn bezoeken 
aan het hospice en de gesprekken die ik 
hier heb gehad, zijn voor mij een spiritue-
le ervaring’. Cameraman Rob Hodselmans 
is er nog stil van. De 54-jarige Venlonaar 
bezocht hospice Mariaweide de afgelopen 
twee jaar op verschillende momenten en 
om verschillende redenen.

‘Het verhaal dat je maakt, moet om drie 
personen gaan die een diepe indruk op mij 
hebben gemaakt’, zegt Rob nadrukkelijk. Hij 
was voor het eerst in het hospice toen zijn 
zwager George als gast werd opgenomen 
en begeleid door verpleegkundige Isaac 
Nanuru. Rob: ‘George is maar kort in Maria-
weide als gast geweest. Aan het einde gaf 
hij zijn zoon Stacey de raad om iets leuks te 
gaan doen met zijn leven. Stacey was een 
filmmaker, maar heeft dat beroep ingeruild 

voor werk in de Indische keuken. Hij heeft 
het schriftje met Indische gerechten dat 
mijn schoonmoeder Meity de Graaf voor al 
haar kleinkinderen geschreven had ter hand 
genomen en is zijn eigen restaurant Into 
Indo begonnen’. 

Zwarte kraaien
Rob ziet nog steeds de vlucht opvliegende 
zwarte kraaien door het raam van de gasten-
kamer op het moment dat zijn schoonbroer 

>> Lees verder op pagina 4

Cameraman Rob Hodselmans over Mariaweide:

Het was een spirituele ervaring
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We hebben met z’n allen nagedacht hoe we 
de zorg in het Hospice meer compleet kun-
nen maken.

Hiervoor is in kleine werkgroepjes onderzoek 
gedaan met als resultaat dat we op korte ter-
mijn van start gaan met zowel de voortijdige 
zorgplanning als de nazorggesprekken.

Nazorggesprek: wat houdt dat 
concreet in?
Na het overlijden van een gast neemt de zorg-
coördinator na 2 à 3 weken telefonisch contact 
op met partner/eerste contactpersoon van 
de overledene met onder andere de vraag of 
er behoefte is aan een nazorggesprek. Indien 
gewenst zal dit gesprek na ongeveer 4 à 6 we-
ken plaatsvinden.  De gesprekken worden zo-
veel mogelijk in de ochtend gepland en zullen 
maximaal een uur duren. Men krijgt vooraf 
een evaluatieformulier toegestuurd wat mede 
leidraad zal vormen tijdens het gesprek.
Het gesprek gaat het vooral om te horen hoe 
het nu met de naaste gaat, luisteren en ook 
doorvragen. Terugblikken op de zorg, de on-
derlinge samenwerking, de verschillende dis-

ciplines, hoe heeft familie de kwaliteit van zorg 
ervaren, zijn verwachtingen uitgekomen. 
Wat ging er goed, waar zijn er nog verbeter-
punten. Hoe staan de nabestaanden in de  
verwerking. Wanneer er bijvoorbeeld sprake 
is van een verstoord rouwproces,  proberen 
we te helpen, kunnen we eventueel doorver-
wijzen. Kortom, hoe kijken mensen terug op 
het geheel en welk gevoel hebben ze eraan 
overgehouden?

Samenvatting van deze gesprekken worden 
gebundeld in een naslagwerk voor arts, team-
leden  / locatiemanager alsook zorgvrijwilli-
gers. De aanbevelingen worden besproken in 
de teamvergadering.

Zorg en aandacht voor naasten na overlijden 
van hun dierbare in Mariaweide maakt on-
derdeel uit van goede palliatieve zorg. Tevens 
is het ook een goede afsluiting van de relatie 
met de naasten van een gast en het team van 
Mariaweide.

Yvonne Kersten    
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Ook al komt er een einde aan zijn voorzit-
terschap en is hij toch al een tijd met pen-
sioen:	Jan	Custers	is	geen	man	die	blijft	stil-
zitten. Met een lichte twinkeling vertelt hij 
over zijn activiteiten en dat zijn er heel wat. 
Jan is een man van aanpakken en vooral 
ook van de dialoog. ‘Ik zie nooit beren op de 
weg, ik schrik niet gauw. Regels moeten er 
soms zijn’, zegt hij, ‘maar goed naar elkaar 
luisteren en erover blijven praten is beter’.

Regels zijn er om afspraken die je maakt te 
bewaken. Maar soms is het nodig om daar 
over in gesprek te gaan. En dat vindt hij juist 
zo mooi in de organisatie van Hospice Ma-
riaweide: het met elkaar in gesprek blijven 
en zo tot een goede samenwerking komen. 
‘Een goede samenwerking is de basis voor 
kwaliteit’. 

Welzijn
Jan Custers is altijd geInteresseerd in het wel-
zijn van anderen. Hij is werkzaam geweest bij 
welzijnsorganisatie Vorkmeer in Panningen, 
waar hij 23 jaar directeur welzijn en kinderop-
vang was. Hij is allang met pensioen – ‘ik ben 
al bijna 73’ – maar is na zijn vertrek bij Vork-
meer doorgegaan als ZZP’er en heeft zich 
toen vooral beziggehouden met advisering 
van overheden en dorpsgemeenschappen. 
‘Ik trainde bijvoorbeeld colleges van B&W, 
raadsleden en ambtenaren in het omgaan 
met burgers. Leerde ze vertrouwen te hebben 
en elkaar de ruimte te geven. Ook coachte ik 
dorpsraden die bezig waren met de verbe-
tering van de leefbaarheid in hun dorpsge-
meenschappen’, vertelt Jan.  

Die bevlogenheid leidde er in 2009 toe, dat 
Jan Custers lid werd van het stichtingsbe-
stuur van Hospice Mariaweide. Zes jaar ge-
leden nam hij het voorzitterschap over van 
Fons Receveur. ‘Het was eigenlijk de bedoe-
ling om dat maar twee jaar te doen, maar 
het is gewoon erg leuk. Als voorzitter ben je 
direct betrokken bij de ontwikkeling van de 
organisatie. En intern ben je getuige van de 
unieke samenwerking tussen de ongeveer 
130 vrijwilligers en 12 beroepskrachten. En 
zoals gezegd is dat een voorwaarde voor 
kwaliteit. Daarbij is de samenwerking in het 
bestuur voortreffelijk: we zijn een echt team’. 

Corona
Terwijl Jan Custers vertrekt, gloort tegelijk 
ook een einde aan de coronacrisis. Twee 

moeilijke jaren die erin hakten, met als abso-
luut dieptepunt het overlijden van verpleeg-
kundige Isaac Nanuru.  In het Hospice werd 
een coronacrisisteam in het leven geroepen. 
Jan: ‘Daarin zaten onder andere contactper-
sonen van verschillende werkgroepen en de 
teamleider van het Hospice. Dit team had de 
taak om de menselijke maat te blijven han-
teren met alle maatregelen die ons door de 
regering werden opgelegd. Het team heeft 
daar een goede weg in weten te vinden. Er 
werd wel eens geklaagd dat de sfeer door 
de maatregelen achteruitging. En juist dan 
is het goed om naar elkaar te luisteren en in 
gesprek te blijven. Mariaweide is een hech-
te gemeenschap, een familie met een diepe 
onderstroom van genegenheid, aandacht en 
liefde’. 

Leuke klus
Zijn opvolger Rom van Strijp wacht nu een 
leuke klus. ‘We staan aan het begin van een 
unieke samenwerking tussen het Hospice en 
de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, 
de VPTZ’, vertelt Jan Custers. ‘De wensen en 
het belang van de gasten van Mariaweide 
staan voorop. De vraag is altijd of iemand die 
komt te overlijden het beste thuis of bij Ma-
riaweide die zorg kan krijgen. Dat moet je 
per situatie bekijken. Binnenkort gaan Hos-
pice en VTPZ samen voor het eerst een inta-
ke doen bij een gast thuis. Wat verwachten 
mensen nog en hoe kun je dat organiseren? 
De keus is aan de gast. Op die manier kun je 
kwaliteit en zorg op maat bieden’. 

En Jan Custers zelf? Waar houdt hij zich de 
komende jaren mee bezig? ‘Ik heb nog wel 
wat meer bezigheden waar mijn aandacht 
naar uitgaat. Neem bijvoorbeeld Het Beleg, 
een organisatie die stadstuinbouw promoot 
en lokale voedselproductie stimuleert. Ik zie 
dat als een brug naar de toekomst. Zelf heb-
ben we met vijf vrienden een eigen moes-
tuincomplex van zo’n duizend vierkante 
meter. 

Daarnaast kook ik ook voor dak- en thuislo-
zen in Venlo. En tja, dan zit ik ook nog in de 
Provo, de Projectgroep Ons Venlo-Oost. Die 
stimuleert initiatieven die deze wijk verster-
ken. Initiatieven voor bijvoorbeeld jongeren, 
of de aanpak van armoede’, vertelt Custers. 
En om het rijtje compleet te maken is hij ook 
nog betrokken bij het Platform Venlose Or-
ganisaties voor Vrijwilligerswerk. 

Niet dat Jan Custers enkel op bestuursni-
veau actief is. Tussendoor ziet hij ook nog 
kans om te tennissen (één keer in de week), 
te wandelen (in het verleden verschillende 
etappes van de pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostella en elk jaar de 4-daagse van 
Nijmegen) en te fietsen: afgelopen septem-
ber 800 kilometer van Münster naar Berlijn 
en dan op een old school – dus niet elektri-
sche – fiets. En dan nog zes keer per jaar dis-
cussiëren over wetenschappelijk werk in een 
Leesclub in Zuid-Limburg.

Zorgmodel
Voor zijn opvolger heeft Jan Custers maar 
één goede raad: ‘’Geef je ogen en oren in 
Mariaweide goed de kost, blijf veel luisteren 
en praten. Het is namelijk ongelooflijk hoe-
veel kwaliteit en energie hier rondloopt’. Tot 
besluit vertelt Jan Custers wat hij het meest 
is gaan waarderen in Hospice Mariaweide: 
‘Dat is de samenwerking tussen de vrij-
willigers en de beroepskrachten. Die twee 
groepen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Die 
samenwerking zou een goed model voor de 
zorg in Nederland zijn’. 

Annelies Thomassen    

Goede samenwerking is de basis voor kwaliteit
Scheidend voorzitter Jan Custers:

Scheidend voorzitter Jan Custers
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overlijdt. ‘De sfeer in Mariaweide was opval-
lend: liefdevol, respectvol en ook religieus. Ik 
ben erg gevoelig voor indrukken. De manier 
waarop Isaac George begeleidde naar het 
einde was mooi. Je wordt dankbaar en het 
maakt je minder bang voor de dood’.  Isaac 
zelf kwam aan het begin van de coronapan-

demie te overlijden. Rob: ‘Het heeft mij ge-
raakt dat hij zelf niet heeft kunnen ervaren 
hoe de liefde in Mariaweide de gasten naar 
hun einde draagt, want door corona  moest 
hij zelf vrijwel alleen sterven’.

Passiespelen
Rob Hodselmans bezocht Mariaweide later 
als cameraman. Hij werkte met regisseur 
Hans Heijnen aan de opnames voor een film 
over de Passsiespelen: Het kruis van Tege-
len. Deze film wordt getoond tijdens het 
Limburg Filmfestival in april, maar wordt 
ook op Eerste Paasdag om 20:20 uur uitge-
zonden op NPO2. Bij die opnames raakte hij 
diep onder de indruk van Geert Beurskens en 
zijn vertolking van Jozef van Arimathea. ‘Het 

moment dat Geert als Jozef met de lijkwa-
de van Christus in zijn handen staat, is zo 
indrukwekkend. Voor mij een intense er-
varing. Ik was diep onder de indruk van dat 
beeld van die man’, vertelt Rob. ‘Ik ben hem 
toen gaan volgen in zijn werk als vrijwilli-
ger bij  Mariaweide. Het moment dat hij bij 

een sterfgeval met een quilt in zijn handen 
staat, heeft mij getroffen. Hij stond daar op 
dezelfde manier als bij de Passiespelen met 
de lijkwade’.  Volgens Hodselmans hebben 
de Passiespelen veel raakvlakken met Ma-
riaweide. ‘Het werk dat die mensen in hun 
vrije tijd doen, daar word ik blij van. Dat er 
nog zo’n mooie mensen zijn’. 

Schuldgevoelens
Een derde persoon waar Rob erg van onder 
de indruk kwam, is verpleegkundige Alda 
Janssen. Hij noemt de voormalige verlos-
kundige een ‘indrukwekkende vrouw”. Ie-
mand die de twee uiteindes van de tunnel 
heeft meegemaakt: bij de eerste ademha-
ling van een pasgeborene tot aan de laat-

ste adem van een overledene. Een vrouw 
met heel veel kennis. Ik heb veel met haar 
gesproken’.  Uit die gesprekken kwam voor-
al de overtuiging dat de medewerkers van 
Mariaweide hun werk uit liefde doen. Rob: 
‘Ze zorgen er voor dat mensen in rust heen 
kunnen gaan. Zeker ook die mensen die er 
eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Die nog 
niet dood willen gaan omdat ze nog iets 
recht te zetten hebben. De vrijwilligers die 
ik gezien en gesproken heb, horen de verha-
len en nemen de angst om te sterven weg. 
Nemen  schuldgevoelens weg. En dat enkel 
uit liefde voor de medemens. Ze krijgen er 
geen geld voor. Wel heel veel waardering en 
complimenten’.

Rob is voor zijn camerawerk zonder team in 
Mariaweide geweest, vooral om in alle rust 
Geert te kunnen filmen.  Hij is de mensen 
van Mariaweide dankbaar. ‘Alles gebeurt er 
met zoveel liefde. Ik heb, zoals ik al zei, niet 
veel met geloof, maar het was een spirituele 
ervaring. Het heeft me minder bang voor de 
dood gemaakt. Het is niet akelig meer. Dat 
maakt me erg dankbaar’, besluit Rob.
 

Annelies Thomassen   

Het was een spirituele  ervaringVervolg pag 1

Cameraman Rob Hodselmans 

Het heeft me minder bang voor de dood gemaakt. Het is niet 
akelig meer. Dat maakt me erg dankbaar.
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In het onderwijs en in de zorg hebben pa-
ters, broeders en zusters in Venlo onnoe-
melijk veel betekend. De eerste zusters 
kwamen	 in	 de	 vijftiende	 eeuw	 nar	 Venlo	
en stichtten een klooster op de plaats van 
het huidige hospice en Toon Hermanshuis. 
Later kwamen paters van diverse congre-
gaties – dominicanen, franciscanen, au-
gustijnen, kruisheren – en zij waren veelal 
actief in het onderwijs, evenals trouwens  
veel zusters en broeders.

Alvorens volgende keer de serie over het 
Mutsaersoord af te sluiten, mag een apar-
te vermelding over het werk van de zusters 
aldaar zeker niet ontbreken, want behalve 
in het onderwijs verrichtten tientallen non-
nen werk in bijvoorbeeld bejaardenhuizen,  
ziekenhuizen en in verpleeghuizen, zoals 
in wat toen nog  het Mgr. Mutsaersoord 
heette. Slotzusters, zoals de Roze Zusters 
uit Steyl, bleven hun leven lang binnen de 
kloostermuren en hielden zich niet direct 
bezig met publieke taken. 

Zoals eerder geschreven: het Mgr. Mutsae-
rsoord werd als herstellingsoord voor per-
soneel van spoor - en tramwegpersoneel in 
1930 geopend. In datzelfde jaar, om precies 
te zijn op 15 mei, maakten de zusters van 
de Compagnie van de Dochters van Liefde, 
Zusters van de H. Vincentius hun opwach-
ting in Venlo. Zij hadden al anderhalf jaar 
eerder van de bisschop van Roermond, Mgr. 
Laurentius Schrijnen (1861 – 1932), toestem-
ming gekregen om het beheer van het op te 
richten herstellingsoord op zich te nemen 
en tevens de zorg voor de patiënten. In de 
overeenkomst met de Rooms Katholieke 
Herstellingsoordvereniging van Spoor- en 
tramwegpersoneel St. Raphaël werd be-
paald, dat de zusters kost en inwoning zou-
den genieten en ook 400 gulden per jaar 
voor persoonlijk onderhoud zouden ont-
vangen.

(Een persoonlijke noot: behalve met twee 
zusters op mijn kleuterschool, zuster Eu-
stasia en zuster Alexandrea, had ik in de 
jaren zestig als tiener van doen met nog 
een zuster: zuster Johanna van het Mutsae-
rsoord. Zuster Johanna – hopelijk de naam 
goed onthouden – had op het terrein van 
het Mutsaersoord  een aantal volières en 
zij vond het leuk, dat twee jongens, die ook 
vogels hielden, mijn vriend Jan en ik dus, 

geregeld bij haar kwamen buurten. Op een 
nieuwjaarsdag troffen we de zuster in mi-
neurstemming. De volières waren openge-
broken. In onze zondagse pakken zijn Jan 
en ik op het terrein op jacht gegaan en ge-
wapend met netten slaagden we erin een 
aantal vogels, waaronder enkele fazanten, 
te vangen.)

Terug naar de zusters. Tijdens de oorlog 
verhuisden zij mee naar kasteel Hillen-
raedt in Swalmen, toen de Duitsers het 
Mutsaersoord in beslag namen, maar toen 
de Herstellingsoordvereniging in 1942 
werd opgeheven, omdat collaboratie met 
de Duitsers niet gewenst was, kwamen de 
zusters zonder werk. Mede dankzij niet af-
latende inzet van de zusters konden in 1947 
weer vrouwen en kinderen in Venlo worden 
opgenomen en ook voor de zusters zelf was 
er weer bewoning mogelijk. 

Hoezeer het werk van de nonnen op waar-
de werd geschat bleek toen de Herstel-
lingsoordvereniging in 1967 haar 40-jarig 

jubileum vierde en in het kader daarvan 
actie voerde voor betere huisvesting voor 
de zusters. Er werd maar liefst bijna 63.000 
gulden opgehaald. De ongebreidelde inzet 
van de zusters – soms zes tot zeven dagen 
per week werken – bleek niet vol te houden, 
ook al omdat het aantal in te zetten zusters 
daalde. 

In oktober 1982 kondigde de toenmalige 
directrice, zuster Wilhelmina, het afscheid 
aan en een half jaar later trokken de zus-
ters na onvolprezen, gedane arbeid de deur 
achter zich dicht van wat toen Stichting 
Mutsaersoord Agnespaviljoen Kleuter-
hof (M.A.K.) heette. Niet met lege handen 
overigens: de Herstellingsoordvereniging 
overhandigde een bedrag van 100.000 gul-
den als startkapitaal voor de stichting  van 
een opvangcentrum voor alleenstaande 
vrouwen en moeders in Den Bosch. 

Albert Lamberts   

Zusters in het Mutsaersoord
Hulpverlening in Venlo (deel 11)

Een foto – beetje onscherp – van een zuster met die typische kap in het Mutsaersoord. 
(Foto: collectie Albert Lamberts)
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Rom van Strijp (Amsterdam, 1959) volgt 
per 1 april Jan Custers op als bestuurs-
voorzitter van Hospice Mariaweide. Rom 
studeerde Electrotechniek aan de TU in 
Delft	 en	werkt	 als	 international	 learning	
consultant (trainer) bij Canon, voormalig 
Océ, in Venlo. Een gesprek met een bevlo-
gen man.

Terwijl hij al zes jaar geleden zijn taak aan 
Marc Nelissen heeft overgedragen, zit Rom 
bij veel mensen in het geheugen gegrift als 
voorzitter van het Zomerparkfeest, een ver-
dienste waarvoor hij bij zijn afscheid een 
koninklijk lintje ontving. 

Nieuwe kansen
‘Zowat dertig jaar ben ik als vrijwilliger bij 
het Zomerparkfeest betrokken. Helemaal 
loslaten kan ik het niet. Ik zit dan wel niet 

meer in het bestuur, maar help als vrijwil-
liger nog steeds mee met opbouwen. Hoe 
ik bij het Zomerparkfeest betrokken raak-
te? In 1991 kwam iemand op het idee om 
een openingsact te introduceren met 150 
saxofonisten, omdat de saxofoon officieel 
honderdvijftig jaar oud was. Ik speel sax en 
werd gevraagd mee te helpen en speelde 
ook mee met alle andere Venlonaren. Uit-
eindelijk, bij mijn afscheid als voorzitter in 
2016, speelde ik met ‘O Double Seven’, mijn 
poppy & soul coverband, tijdens de Pick-
nick der Gebroken Harten. Van dat voorzit-
terschap kreeg ik altijd enorm veel energie. 
Voor Canon werkte ik van maandag tot en 
met donderdag negen uur per dag, en op 
vrijdag had ik het druk met vergaderen, 
schrijven, initiëren en organiseren voor ‘t 
Park. Na negen jaar was het draag je het 
stokje over. Voordat je verstart moet je 

weggaan. Tegenwoordig zit er een bestuur 
dat veel jonger is. Jongere mensen, andere 
keuzes. Ik ben trots op de manier waarop zij 
het aanpakken. Juist tradities hebben ver-
anderingen nodig, anders verliezen ze hun 
waarde. Afscheid nemen en los laten, dat 
moet je leren en omzetten in welke kansen 
liggen er nu voor mij?’

Maaike
‘In mijn jeugd ben ik heel vaak verhuisd. 
Overal waren wij als gezin passanten. Dat 
realiseerde ik me toen ik net hier woonde 
en Sef Derkx leerde kennen. Die man kent 
iedereen in Venlo en hun onderlinge rela-
ties. Nu ik bijna veertig jaar in Venlo woon, 
vertel ik de kinderen ineens ook die en die 
van die en die gaat met die….
Naast muziek speel ik zaalvoetbal en 
wandel ik graag. Bij Canon werken doe ik 

Rom van Strijp, nieuwe voorzitter Hospice Mariaweide: 

‘Het anderen naar de zin maken is het allermooist’
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eveneens met plezier. Alleen ‘werken kost 
zoveel vrije tijd!’, zegt Rom met een knip-
oog en gelijk daarop: ‘Werken zorgt wél 
voor structuur in mijn leven. Mijn vrouw 
Maaike is op 13 maart 2021 aan de gevolgen 
van kanker overleden. Mijn leven was plot-
seling wankel. Ik voelde me uit balans en 
moest opnieuw aarden. Gelukkig kon ik er 
over sparren met mijn twee volwassen kin-
deren: Jelske en Pieter, wonend in Utrecht 
en Rotterdam. Vorig jaar zomer, ik had bij 
Canon heel veel vrije uren staan, heb ik ne-
gen weken vrij genomen om alles op een 
rijtje te zetten. Met mijn dochter ben ik een 
weekend in Zuid-Limburg gaan wandelen, 
met mijn zoon heb ik in Friesland gezeild 
en met vrienden ben ik gaan wandelen in 
de Dolomieten.’ 

Lotgenoten
‘Na de zomer overviel het me ineens. Ik kon 
mijn gevoelens toch niet helemaal kwijt 
en ik zocht contact met het Toon Hermans 
Huis. Ik wist wat het inhield omdat Maaike 
er yogales had gevolgd. Het is een ontmoe-
tingscentrum voor mensen met kanker en/
of hun naasten. Tijdens de rouwfase voelde 
het alsof ik een dikke deken om me heen 
had, waardoor geluiden van buitenaf niet 
tot mij doordrongen. Dankzij onder andere 
de gesprekken in het Toon Hermans Huis 
veranderde die dikke deken in een dunne 
vitrage. Ik kreeg weer ruimte in mijn hoofd. 
Niet meer alleen met mezelf maar ook met 
anderen bezig kunnen zijn. Met lotgenoten 
praten helpt echt. In totaal waren het zes 
sessies van twee uur. We begonnen met 
verdrietverwerking en huilen. Aan het ein-
de hebben we ons leed een plekje kunnen 
geven en onze blik op de toekomst gericht.’ 

Indruk
Rom kent bestuurslid Hans Vlek van 
‘Mooooi’, een festivalletje van huiskamer-
optredens georganiseerd door vier bevrien-
de stellen. En Jan Custers via Maaike, omdat 
zij meehielp in zijn ‘Ventuin’, een prachtige 
moestuin in ’t Ven.

‘Op het moment dat Hans mij benaderde 
heb ik eigenlijk niet hoeven nadenken of 
ik het wilde. Het raakte me meteen. Ik heb 
het eerst met mijn kinderen besproken. 
Per 1 januari 2022 leek ons te vroeg, en dus 
werd het drie maanden later. Als voorzit-
ter van het Zomerparkfeest kreeg ik in het 
prille begin van Mariaweide een rondlei-
ding van Juliette Zanders, de initiator van 

het hospice. Zowel de sfeer in Mariaweide 
als Juliette, een charismatische en wijze 
vrouw, maakten indruk op mij. Nadien heb 
ik eens een kennis bezocht die als gast hier 
verbleef. Ook heeft teamcoördinator Fons 
Hikspoors mij onlangs nog eens in het hos-
pice rondgeleid.’
 
Altruïsme 
‘De doelstelling van Hospice Mariaweide 
past in de levensfase waarin ik zit. Zo’n 
voorzitterschap aanvaarden kun je pas als 
je lekkerder in je vel zit. Bovendien vind 
ik het een grote eer om ervoor gevraagd 
te zijn. Vrijwilligersorganisaties hebben 
fantastische medewerkers, die vanuit hun 
innerlijk, dus intrinsiek, gemotiveerd zijn. 
Als vrijwilliger wil je iets betekenen voor 
de maatschappij zonder materieel oog-
punt. Dat altruïsme, het andere mensen 

naar de zin maken, is het allermooist. Als 
bedrijf zou je het zo graag willen zien bij 
al je werknemers. Honderd-en-veertig 
vrijwilligers maken het mogelijk, dat de 
laatste levensfase van de gasten zo aange-
naam mogelijk verloopt. Als bestuur moet 
je ervoor zorgen dat de mensen die dit 
doen geen strobreed in de weg wordt ge-
legd. Iedereen heeft een bepaalde rol om 
dit voor elkaar te krijgen. Ik ben van plan 
eerst een tijdje mee te lopen met verschil-
lende groepen vrijwilligers. Om van hen te 
leren en om te polsen: waar hebben zij be-
hoefte aan? Waar zitten ze nog mee? Wat is 
hun droom? Ik heb stiekem een lijstje met 
ideeën. Eerst eens voelen of dat goed valt.’

Helma Cremers    

Rom van Strijp



8 Mariaweide nieuwsbrief

Een groot aantal vrienden, bedrijven, over-
heden, instellingen, verenigingen, fondsen,  
nabestaanden en particulieren ondersteun-
den Stichting Hospice Venlo  in financiële 
en materiële zin. Het stichtingsbestuur wil 
iedereen bedanken voor zijn of haar  fantas-
tische support. 

Wij zijn erg blij met de bijdrage van Stichting 
Maatschappelijk Steunfonds Blerick, waar-
mee we de herdenkingsdiensten voor de na-
bestaanden 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. 
Voor meer informatie: stuur een e-mail naar 
info@hospicevenlo.nl en wij nemen graag 
contact met u op.

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

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Sponsoren
“Als we van het stervensproces evenveel 
zouden afweten als van het geboortepro-
ces zouden we met de dood beter kunnen 
omgaan”. Een uitspraak, die niet zomaar 
uit de lucht komt vallen bij Alda Janssen,
 al zo’n zeven jaar als verpleegkundige 
verbonden aan het hospice in Venlo. 
Eigenlijk al wat langer, want daarvoor 
had zij een zogeheten nul-urencontract. 
Alda Janssen kan meepraten als het gaat 
over geboorte of over de dood, want vóór 
haar inzet voor het hospice was zij ver-
pleegkundige in het ziekenhuis,  daarna 
operatie-assistente en toen 22 jaar ver-
loskundige. “Ik heb met zo’n drieduizend 
bevallingen zo ongeveer een dorp mee ter 
wereld helpen komen,” blikt zij terug.

Het leven had met Alda Janssen uiteinde-
lijk een andere bedoeling en van dagelijkse 
betrokkenheid met nieuw leven – “het was 

mijn passie, ik legde er mijn ziel en zalig-
heid in ” – ging zij naar de zorg voor men-
sen, die hun laatste levensfase zijn binnen 
gegaan. 

Natuurlijk, begeleiden van aanstaande 
moeders is heel wat anders dan het bege-
leiden van mensen, die het einde van hun 
leven in zicht hebben en van hun naasten, 
maar Alda Janssen kwam toch wel beslagen 
ten ijs. Zij studeerde psychologie en schreef 
een scriptie over dood en doodsangst. 

“Veel mensen hebben toch angst voor 
de dood en die angst die rust op drie pij-
lers,”verklaart Alda Janssen. “De eerste 
pijler voor die angst is het lijden, dat vaak 
aan sterven vooraf gaat. Kan ik fysiek lijden 
aan? De tweede pijler is het doormaken van 
het stervensproces en de derde pijler is de 
angst voor het niet-zijn. Wat gebeurt er 
met mij als ik doodga en als ik dood ben? 
Is er een leven na de dood? Hoe ziet dat le-
ven er uit? Staat er een oordeel te wachten? 
Stel mensen gerust. Net zoals de geboorte 
in stof en geest plaatsvindt, zo is er ook het 
sterven in tweeërlei opzicht: geest en li-
chaam. Iets anders is natuurlijk het verdriet 
om de mensen die je achterlaat.  

Vragen aan het sterfbed. Bij iedereen aan 
het bed kunnen zitten, daar gaat het om. 
In het hospice is er een andere manier van 
verplegen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld 
helpen dat mensen bij het sterven zelf de 
regie houden en dan bedoel ik niet het be-
eindigen van leven. We kunnen mensen 
helpen zich over te geven aan  de dood. Als 
onze gast comfortabel is kunnen we ook de 
familie bijstaan”. 

Alda Janssen is in het hospice op haar plek. 
“O jazeker. Geen enkele dag is hetzelfde. Al-
les heeft betrekking op mensen. Niemand 
loopt met een masker op, collega’s en gas-
ten niet. Je maakt verbinding met de gasten 
en ja, als zij overlijden doet dat wat met je. 
Dat is zo. Maar we hebben een superfijn 
team, waarin met de gasten en met elkaar 
wordt meegeleefd. En weet je, ik denk dat 
we de dood veel meer in het leven moe-
ten plaatsen, geen muur rond het hospice; 
gordijnen open. Hospice; het is het BIJNA-
THUIS-HUIS.”

Albert Lamberts   

Leven met de dood
 In gesprek met Alda Janssen

Alda Janssen, verpleegkundige in het Hospice 


