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Nieuwsbrief

Je hoort zo vaak van mensen, dat ze er voor 
je willen zijn. Belangrijker is: Ik bén er voor 
iemand.

Dat was vijf jaar geleden de afsluitende zin 
van een verhaal met Christine van Heur ter 
introductie van haar als nieuwe teammana-
ger van hospice Mariaweide. We zetten nu, in 
2018, het verhaal gewoon voort.

Hoe is het in de voorbije vijf jaar gegaan? 
Christine hoeft niet lang na te denken: “Het 
doen zat in de hoofden van de mensen, die 
zich voor 300 procent voor Mariaweide inzet-
ten. Prachtig om te zien. Maar, ja er was een 
‘maartje’; op een vraag hoe iets de afgelopen 
5 jaar was opgelost, was het antwoord steeds, 
dat hebben we nog niet meegemaakt, of ‘’dat 
moet je haar of hem vragen’’.. Mijn missie 
werd om mensen zelf naar een oplossing te 
laten zoeken. Dat ging niet vanzelf ; eerst drie 
keer nadenken want medewerkers ervoeren 
het gevoel dat zij alles ‘’zelf’’ moesten gaan 
doen, maar nu 5 jaar later geeft men aan dat 
het juist fijn is geweest en men in staat is bin-
nen onze gemeenschappelijkheid zelfstandig 
te werken, met steun van mij als dat ècht no-
dig is, want dan ben ik er voor hen! 
Ik wil bevorderen, dat iedereen zelf nadenkt, 
zelf oplossingen aandraagt, waarbij fouten 
maken mag. Daarbij is een sfeer van iets 
mogen en kunnen zeggen tegen elkaar van 

levensbelang. Ik heb alle groepen in de hele 
organisatie voorbij zien gaan, van professio-
nele verzorgers tot en met onze koks en tuin-
mannen. Dat is wat nodig is geweest in mijn 
ogen, ook al heeft Juliette (Zanders, A.L., ini-
tiatiefneemster tot het hospice in Venlo) het 
soms anders vorm gegeven in het verleden, de 
tijd staat niet stil. ‘’Samen’’ en ‘’verbinding’’ zijn 
hier, nog steeds, belangrijke waardes. “Ik ben 
zó trots op alle onze mensen, waar ieder in 
zijn stukje er al toe doet. Allemaal betrokken, 
met een enorme inzet en energie, hartverwar-
mend!

Het is 2018 en het hospice in Venlo herdenkt 
zijn tweede lustrum. Het thema van de jubi-
leumviering is: Van waarde blijven. In dit the-
ma zit een drievoudige betekenis opgesloten. 
Met het woordje ‘blijven’ wordt verwezen naar 
de historie en naar de toekomst in drieërlei 
opzicht. Christine legt uit: “Op de allereerste 
plaats slaat het thema op de laatste levensfa-
se van onze gasten, die hun laatste levensfase 
waardig wensen te beleven. Op de tweede 
plaats slaat het thema op al onze medewer-
kers, die van onschatbare waarde waren, zijn 
en blijven. Zonder hen kan het gewoon niet! 
En ten derde: wij hopen natuurlijk dat onze 
organisatie van een dusdanige waarde blijft, 
dat wij optimaal aan onze doelstelling kunnen 
blijven voldoen. Het hospice is vanuit niks be-
gonnen en is geworden tot wat het nu is. Het is 

niet meer weg te denken in hartje Venlo, dat 
moeten we borgen”.  

Christine van Heur laat er geen twijfel over 
bestaan, dat alles waar het hospice voor staat 
moet zijn gericht op het welbevinden van de 
gasten. “Tot het allerlaatste moment. Dat kun 
je namelijk niet overdoen. Alles wat we onder-
nemen, van verzorging tot en met cursussen, 
moet er toe dienen, dat we het onze gasten 
naar de zin kunnen maken, passend bij die-
gene. Daarbij moeten we vooral denken in 
kansen. We doen het hier goed en liefdevol, 
dat horen we vaak terug. De organisatie is ge-
stroomlijnd, maar dat wil niet zeggen dat we 
niet voortdurend moeten bijstellen als daar 
aanleiding toe is. Nogmaals, we doen het 
goed, maar perfectie bestaat niet. Daarom: er 
zijn altijd verbeterpunten. En bovendien zijn 
er ook ontwikkelingen, die nopen tot aanpas-
singen, ja zelfs tot veranderingen. Daar ontko-
men we niet aan.”

“Zelf ben ik door mijn werk ín en voor het hos-
pice enorm verrijkt, als mens maar ook als pro-
fessional en vanuit die ervaring kan ik alleen 
maar zeggen: dit is de mooiste plek op aarde om 
(vrijwilligers)werk te doen”.     

“Dit is de mooiste plek op aarde om (vrijwilligers)werk te doen” 
Christine van Heur: 

Christine van Heur , Teammanager
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In een interview met de Vlaamse filosoof 
Ignaas Devisch in het tijdschrift Medisch 
Contact van 19 april 2018 komt het onderwerp 
‘zelfbeschikkingsrecht’ ter sprake. Het recht 
om zelf te kunnen beschikken wanneer het 
leven ophoudt. In Nederland is inmiddels 
7% van de sterfgevallen gepland. 

Ignaas Devisch zegt er het volgende over: 
“Hoe meer men zijn lijden kan bestrijden, 
hoe meer men ertegen in opstand komt. Wat 
fantastisch is, want dat is de geboorte van de 
moderne geneeskunde. Tegelijkertijd leidt 
dit ook tot de mythe dat de maakbaarheid 
van het leven totaal is. (…) Het is het toppunt 
van zelfbeschikking wanneer iemand stelt 
zijn leven genoeg te vinden, omdat hij 
terminaal is en nog enkele maanden met pijn 
voor zich heeft. (…) Ik vind dat zorgverlening 
principieel aan de kant van het leven moet 
staan. Als een patiënt zegt: ‘Ik wil dood’, …. 
dan wil ik deze uiting niet ontkennen, maar 
we kunnen ook niet ontkennen dat het vaak 
een ultieme hulpvraag is. Om iemand dan 
naar het einde van het leven te duwen, is 
geen toppunt van zorg, dat is het failliet van 
de zorg. Wat we op zo’n moment moeten 
doen is de zelfbeschikking teruggeven 
aan mensen. Zodat ze in staat zijn om een 
alternatief te formuleren voor hun waanidee 
dat ze ermee willen ophouden.”

Tot zover Ignaas Devisch. Het gaat mij nu 
niet om de vraag of we het eens zijn met wat 
hij beweert. Belangrijk is dat hij een aantal 
goede vragen stelt, waar we met zijn allen 
een antwoord op moeten vinden. In ons 
Hospice komen deze vragen regelmatig aan 
de orde. En die vragen kun je niet een twee 
drie beantwoorden. Beantwoorden vraagt 

om tijd. Tijd die zorgverleners, familie, naas-
ten en gasten elkaar moeten gunnen. Om tot 
een goede beslissing te kunnen komen. 

Een poos geleden overleed een goede 
vriendin. Zij was al langere tijd ziek, en 
vierde het  leven zolang als het kon. Zij had 
als motto: “Ik wil het leven uitleven”, en 
dankzij de zorg van haar familie ging dat 
wonderwel goed. Ze genoot van de dingen 
die ze nog kon doen, korte wandelingen, veel 
ontmoetingen met familie en vrienden en 
tijd voor haar grote passie: de tuin bijhouden. 
Een mooi motto: het leven uitleven. De 
invulling daarvan kan voor iedereen anders 
zijn. Moeten we dit begrijpen als het ultieme 
recht op zelfbeschikking?

Dit jaar vieren we ons tienjarig bestaan. 
Hospice Mariaweide heeft in die periode 
van 10 jaar jaarlijks ongeveer 65 gasten 
ontvangen. Gemiddeld verblijven gasten 
ruim 25 dagen in Mariaweide. Een periode 
die lang genoeg is om het leven nog te 
vieren, en zich voor te bereiden op een 
betekenisvol afscheid. Waarin het niet 
zozeer gaat over de vraag, hoe je gaat 
sterven, maar ook hoe je tot op het laatste 
moment van betekenis kunt zijn voor jezelf 
en je naasten. Dat is een van de kernwaarden 
van ons hospice. Dat vasthouden en steeds 
weer verder vorm en inhoud geven, is onze 
missie voor de komende jaren. Met de inzet 
van verpleegkundig team, vrijwilligers en 
dankzij de steun van mensen en organisaties 
in Venlo en verdere omgeving durven wij die 
uitdaging aan!

Jan Custers.    

Van Waarde Blijven...
Van de voorzitter

Wat een prachtige dag om voor het goede doel, 
waaronder Hospice Mariaweide, te wandelen 
langs de prachtige route die door de organisatie 
was uitgezet. Ruim 1350 wandelaars die 
respectievelijk 8, 16 of 24 km liepen! 

De wandelaars en locale sponsoren brachten 
nog het gezamelijke bedrag van € 5250 bij 
elkaar. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor!’

Ook de organisatie van Wandele naor Schandele 
willen wij heel hartelijk bedanken voor dit 
mooie initiatief en perfecte organisatie van deze 
dag. Het was geweldig.
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Toine Hazenbosch was er met zijn broer en 
zussen getuige van hoe zijn moeder Mia 
Hazenbosch-Schumacher op 25 januari haar 
laatste adem uitblies in gastenkamer 5 van 
hospice Mariaweide. Vijf weken daarvoor 
was Mia Hazenbosch bij het hospice 
binnengekomen. Toine Hazenbosch over het 
verblijf van zijn moeder in het hospice en over 
zijn eigen band met Mariaweide.

‘Mam had te horen gekregen dat ze ongenees-
lijk ziek was’, vertelt Toine, in Venlo en ver daar-
buiten bekend als voormalig vorst van Vaste-
laovesgezelschap Jocus. ‘Vorig jaar in januari 
overleed mijn vader en toen mijn moeder zich 
realiseerde dat ook haar dagen geteld waren, 
wilde ze nog maar één ding: naar hospice  
Mariaweide. ‘Daar kan ik de klokken van de 
Martinuskerk nog horen’, zei ze. Prachtig toch? 
Gelukkig voor haar duurde het niet lang voor-
dat er een kamer in het hospice vrijkwam.’

Kerstdiner
Haar kinderen zorgden er met dierbare spullen 
voor dat moeder Hazenbosch zich van meet af 
aan thuis voelde in haar kamer. ‘We hadden 
zelfs wat van haar eigen kerstdecoraties mee-
genomen, zodat er ook gelijk een kerstsfeer 
hing; een week later was het immers Kerstmis. 
Mam vond het geweldig. Ik heb met haar op 
haar kamer genoten van een heerlijk kerstdi-
ner. Alle twee waren we feestelijk aangekleed. 
Tussen de gangen door moest mam steeds 
even op bed gaan liggen om te rusten, maar 
we vonden het diner zalig; we realiseerden ons 
dat het onze laatste Kerstmis samen zou zijn.’
Opmerkelijk vindt Toine het dat zijn moeder 

vanaf het moment dat ze een voet over de 
drempel van Mariaweide zette, niet meer naar 
huis wilde. ‘Zeker in het begin was ze nog best 
in staat geweest om zo nu en dan even naar 
huis terug te gaan, maar daar had ze geen 
enkele behoefte meer aan.’ 

Broodje kroket
Toine is vol lof over de zorg die zijn moeder 
in de laatste weken van haar leven kreeg in 
het hospice. ‘Iedereen is onvoorstelbaar lief, 
behulpzaam en zorgzaam, niet alleen voor de 
gasten, maar ook voor de familie. Ik zeg wel 
eens gekscherend dat als wanneer je als gast 
in het hospice om drie uur ’s nachts ineens 
zin krijgt in een broodje kroket, dan wordt het 
geregeld. Beetje overdreven misschien, maar 
ik bedoel maar te zeggen dat niets teveel is.’
Volgens Toine Hazenbosch heeft zijn moeder 
tot bijna aan het einde van haar leven genoten 
van de zorg in het hospice. ‘Meestal was ze 

heel gezellig en sprak ze voluit, onder meer 
over de mooie reizen die ze met mijn vader 
heeft gemaakt. Lichamelijk ging ze weliswaar 
achteruit, maar geestelijk bleef ze heel fris. 
Totdat ze twee dagen voor haar overlijden 
vaker wegzakte. Gelukkig stonden we met alle 
vier de  kinderen aan haar bed toen ze haar 
laatste adem uitblies en de eeuwige rust over 
haar kwam. Een prachtig afscheid volgde. Ik 
mis mijn moeder nog dagelijks, maar troost 
me met de gedachte dat ze in het hospice 
op een waardige en warme wijze afscheid 
van het leven heeft kunnen nemen. Mam 
had trouwens een apart potje gereserveerd 
waarvan mijn zussen Astrid en Conny en 
mijn broer Rob later dit jaar een reis naar het 
Zwitserse Montreux maken om daar de as van 
vader en moeder uit te strooien in de eeuwige 
sneeuw. Wij gingen vroeger met ons gezin 
vijftien jaar lang met de caravan op vakantie in 
de buurt van Montreux. Vandaar dat mam het 
een mooi idee vond om daar samen met mijn 
vader te eindigen.’

Koken
Zijn ervaring met het hospice heeft zo’n 
diepe indruk op Toine gemaakt, dat hij heeft 
besloten zich binnenkort als vrijwilliger in te 
zetten voor Mariaweide. ‘Het is de bedoeling 
dat ik geregeld ga koken voor de gasten. Ik 
vind het een mooi idee om de goede zorgen 
die mijn moeder heeft genoten zelf ook aan 
andere gasten aan te kunnen bieden. Zelf hoop 
ik nog heel lang te leven, maar als mijn tijd 
om te gaan aanbreekt? Dan wil ik 100% zeker 
naar hospice Mariaweide! Tijdens het verblijf 
van mijn moeder heb ik daar de volgende 
toepasselijke spreuk over bedacht: Heej môsse 
neet zien…, maar asse môs, môsse heej zien!’

John Huijs    

‘Asse môs, môsse heej zien!’
Reportage
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Tonnie Daniëls is sinds december 2015 
gastdame in Mariaweide. Binnenkort ver-
vangt ze Maria Lemmen die met Jacqueline 
Derikx de groep gastdames/heren coördi-
neert.

“In het voorjaar kwam de oproep en reageer-
de ik. Sinds enkele maanden loop ik stage en 
word ik ingewerkt”, zegt Tonnie (69).
“Na de feestelijkheden rond het tienjarig be-
staan in september, gaat Maria - die er vanaf 
het begin bij is - pas weg. Zo kan zij geleide-
lijk stapjes terugdoen en krijg ik de tijd haar 
taken over te nemen.”
Tonnie was gewend om veel uren te draai-
en, in de drie decennia dat ze het gemeen-
schapshuis in Velden beheerde. 38 uur op 
papier waren in werkelijkheid vaak 50 uur 
per week. 
“Toch ben ik nooit met tegenzin naar mijn 
werk gegaan. Met mensen werken is hele-

maal mijn ding. Samen lief en leed delen. 
Toen ik met pensioen ging wilde ik even niks 
doen. Dat heb ik een half jaar volgehouden. 
Mensen vinden je gelijk en beginnen aan je 
te trekken. Ik zei tegen mijn man: eigenlijk 
heb ik altijd al in een hospice willen werken. 
‘Moet je doen’, zei hij. ‘Anders blijf je met dat 
gevoel zitten’.”

Zorgvrijwilliger
Op eigen initiatief vroeg Tonnie bij Maria-
weide informatie aan. “Met de intentie om 
zorgvrijwilliger te zijn. Maar de cursus die je 
hiervoor dient te volgen, was net in de tijd 
dat mijn man en ik vier weken naar Portu-
gal gingen. ‘Waarom begin je niet eerst als 
gastdame?’ kreeg ik als advies. Daar heb ik 
geen moment spijt van gehad. Zorg aan bed 
geven is heftiger; komt dichterbij. Hier voel 
ik me goed bij. Ik krijg er energie en warmte 
voor terug. Gemiddeld ben ik één dagdeel, 
dus vier uur per week in Mariaweide. Zou 
best meer willen. Ik ben niet van het stilzit-
ten. Sinds ik een tijdje geleden een kniepro-
these kreeg en noodgedwongen rust moest 
nemen, weet ik waar de uitdrukking ‘achter 
de geraniums zitten’ vandaan komt. Niets 
voor mij. Zo lang ik kan wil ik vrijwilligers-
werk doen. Hou van mensen om mij heen. 
Vind het fijn om met collega’s te werken en 
met gasten die naar beneden komen een 
praatje te maken. Hun berusting in deze 
fase: het einde van hun leven. Hoe mooi 
mensen daarin staan.”

Schrijnend
“Aan de huiskamertafel en in de keuken 
heerst altijd een ontspannen sfeer. Nooit 

een grafstemming, al zou je dit in een hos-
pice misschien wel verwachten. Er wordt 
veel gelachen met de gasten, collega’s, vrij-
willigers en verpleegkundigen. Mooi was 
het trouwens ook om het bezoek van de 
Jocusprins en de prins van de Wortelepin 
te mogen meemaken. Wat dit bij onze gas-
ten teweeg brengt is fantastisch om te zien. 
Krijgen ze de medaille omgehangen, zijn ze 
tot tranen toe geroerd. En tussen een lach 
en een traan door, zo goed als ze kunnen, 
zingen ze mee met de vastelaovesliedjes en 
gaan ze met rolstoel en al in de polonaise.”

Daar tegenover staan schrijnende verhalen. 
Gasten die iets hebben meegemaakt waar-
van ze tot aan het einde van hun leven de 
last dragen.

“Zal nooit die ene mevrouw vergeten. Ze ver-
telde dat ze vroeger op het land moest wer-
ken. Als moeder van veel kinderen had ze bij 
het aardappelen rapen haar jongste kind, 
een baby, in zijn wiegje onder een boom 
gezet en niet meer aan de stand van de 
zon gedacht. Haar kindje was door de hitte 
overleden. Een andere gast vertelde, dat hij 
als kind was misbruikt in het weeshuis. Zijn 
vrouw - die dit ook nog maar net wist - zat er-
bij toen hij het tegen mij zei. Blijkbaar straal 
je een bepaald vertrouwen uit. In de laatste 
periode van hun leven, komen dergelijke 
gebeurtenissen naar boven. Als vrijwilliger 
vragen we er niet naar. We bieden alleen een 
luisterend oor. Soms denk ik: dat ik daar naar 
mág luisteren…”

Helma Cremers    

Gastdame Tonnie Daniëls 
Vrijwilliger in de spotlight

Zolang ze kan wil Tonnie vrijwilligerswerk 
blijven doen.

Hospice Mariaweide Venlo viert 10 jarig bestaan
In september viert het Hospice Mariaweide 
Venlo haar 10-jarig bestaan. In die 10 jaar 
heeft Mariaweide een thuis geboden aan 
ongeveer 650 gasten. Ter gelegenheid van 
het jubileum zijn er muziekoptredens voor 
de gasten. Medewerkers maken samen een 
gedichtenbundel. Ook zal er een kort film-
pje worden geproduceerd waarin de belang-
rijkste gevoelens en momenten uit het werk 
van Mariaweide zijn vastgelegd. Voor de 
partners in ‘welzijn en zorg’ en voor sympa-
thisanten van het Hospice wordt op 28 sep-
tember een symposium georganiseerd. Het 
thema is ‘Van Waarde Blijven’.

`Verpleegkundige Juliette Zanders nam 
destijds het initiatief om samen met een 
groep geëngageerde mensen het Hospice te 
starten. Coördinator Christine van Heur ver-
telt: “Zij deed dit vanuit het besef dat ieder 
mens recht heeft op menswaardig sterven 
en op een goede verzorging in de fase dat de 
dood nadert. Deze fundamentele waarde, 
menswaardig sterven, is nog steeds de inspi-
ratiebron voor vrijwilligers en het verpleeg-
kundig team om hun werk te doen. Na tien 
jaar is deze grondwaarde nog springlevend. 
Vandaar dat voor de viering van het 10-jarig 
bestaan het thema ‘Van Waarde Blijven’ ge-
kozen is. Trouw blijven aan je oorspronkelijke 

ideaal, maar wel steeds kritisch kijken of we 
ons werk goed doen. Jezelf als organisatie en 
medewerkers steeds verder ontwikkelen om 
de zorg voor de gasten die bij ons verblijven, 
optimaal te kunnen uitvoeren.”
10 Jaar geleden opende Hospice Mariaweide 
in Venlo haar deuren voor mensen die in de 
laatste dagen van hun leven verkeren en om 
de een of andere reden niet langer thuis kun-
nen verblijven.
Mariaweide is een ‘bijna thuis huis’, een plek 
waar mensen omringd door liefde en aan-
dacht De laatste dagen van hun leven door-
brengen. Vaak omdat mantelzorg thuis ont-
breekt of overbelast is.`
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Indrukwekkend
“Ik vind het indrukwekkend om te zien 
hoeveel mensen voor de medemens over 
kunnen hebben. In feite gewoon voor 
vreemden. Het is fantastisch met hoeveel 
respect en zorg de gasten tegemoet worden 
getreden.”

Huub Julicher (59) is onderhoudsmedewer-
ker van Fraku Installaties bv in Venlo, dat het 
“hospice een echt warm hart toedraagt”, zegt 
Huub. Uit hoofde van zijn functie komt hij 
vaak in het hospice; of er is een klep blijven 
hangen, een zekering stuk, de schone-lucht- 
installatie moet worden nagezien, of andere 
controles moeten worden uitgevoerd, maar 
hoe dan ook, telkens wordt hij getroffen door 
de “super sfeer en goede stemming” in het 
hospice. 

Of hij werken in het hospice anders ervaart 
als werken elders? 
“Nee, dat kan ik niet zeggen. In principe niet, 
nee. Ik moet wel zeggen, dat ik me op het idee 
had voorbereid. Ik bedoel je komt bij mensen, 
die in hun laatste levensfase zijn, maar uitein-
delijk is dit toch een normale zaak. Ook dit 
hoort bij het leven. Het hospice is voor de gas-
ten dan wel het eindstation, maar zij worden 
met overtuiging geholpen aan een waardig 
einde. Ik heb dat collega’s wel eens uitgelegd 
en de meesten snappen het ook, maar er zijn 
er toch enkelen, die niet op de kamer van gas-
ten willen werken.”
Huub Julicher uit Swalmen werkt ook in Sus-
teren in het hospice, dat net als in Venlo is ge-
vestigd in een voormalig kloostercomplex en 
zelfs bijna dezelfde naam heeft, Mariaveld. 
“Het kan wel eens confronterend zijn als je 
er bekenden treft. Dat is mij toch een aantal 
malen overkomen, maar ik heb ook leuke 
dingen meegemaakt. Er was een gast die 
hoofden boetseerde van klei. Hij liet weten, 
dat hij nog geen tijd had om te sterven, maar 

ja, daar werd ‘boven’ toch geen rekening mee 
gehouden.”
“Weet je, ik heb enorm respect voor de men-
sen die in het hospice werken, de beroeps, 
maar zeer zeker de vrijwilligers. Er wordt ook 
op de achtergrond ongelooflijk veel werk ver-
zet om het de gasten naar de zin te maken. 
Misschien raar om het zo te zeggen, maar ik 
vind het chique, dat dat hier kan.”

‘Ik hoor hier bij het interieur’
Elly Florack (64) , werkzaam bij Asito, maakt 
sinds november 2008 vijf dagen per week 
schoon in het hospice. ‘Daarom zeggen me-
dewerkers weleens gekscherend dat ik bij 
het interieur hoor. Intussen is dat ook wel 
een beetje zo.’
Elly kon via een werklozenproject bij het hos-
pice aan de slag. ‘Ik had vroeger ook vaker 
schoongemaakt, dus toen ik de kans kreeg om 
midden in de crisis bij het hospice aan de slag 
te gaan, dacht ik: die kans laat ik niet aan mij 
voorbij gaan. Al moet ik wel zeggen dat ik het 
in het begin ook wel zwaar vond. Het schoon-
maakwerk niet hoor, maar het dagelijkse 
contact met stervenden. Bij het hospice zie 
ik iedereen komen én iedereen gaan. Vrijwel 
bij alle gasten kom ik dagelijks op de kamer 
en dan bouw je natuurlijk toch een band op. 
Zo nu en dan worden gasten ook persoonlijk. 
Zeker de eerste jaren nam ik dat geregeld mee 
naar huis. Tegenwoordig bewaar ik iets meer 
afstand, vooral om mezelf te beschermen. Als 
er bekenden van me als gast in het hospice 
verblijven, lukt dat natuurlijk niet. Bekenden 
op een kamer in het hospice tegenkomen, is 
het moeilijkste dat er is.’

Hygiëne
In principe maakt Elly alle gastenkamers vijf 
dagen per week schoon, maar als een gast 
zegt dat een paar keer per week ook voldoen-
de is, houd zij zich daaraan. ‘Ja natuurlijk, ik 

wil mezelf niet opdringen. Vanzelfsprekend 
is hygiëne in het hospice belangrijk, maar de 
inbreng van de gast ook.’
De interieurverzorgster vindt het interessant 
hoe verschillend gasten met hun naderend 
einde omgaan. ‘De een is er relatief luchtig 
over, een ander is heel depri. Hoe ik denk dat 
ik zelf zal reageren wanneer ik weet dat mijn 
einde in zicht komt? Geen idee. Wat ik wel 
weet is dat ik dan dolgraag naar Mariaweide 
zou gaan. De mensen die daar werken, of het 
nou de verplegers zijn of de vrijwilligers, gaan 
zo liefdevol en respectvol met de gasten om. 
Daar heb ik het grootste respect voor.’

Schilder Angelo Tramontana
Angelo Tramontana is sinds een jaar of vier 
de huisschilder van het hospice. ‘Heel bij-
zonder’ vindt Angelo het werken in Maria-
weide.
 
‘Het werk zelf is natuurlijk overal hetzelfde, 
of ik nou in een nieuwbouwwoning of in het 
hospice een muurtje saus. Maar de entou-
rage in het hospice maakt werken daar heel 
bijzonder. De wetenschap dat je een wand 
staat te schilderen in een kamer waar mensen 
hun laatste adem uitblazen, doet iets met je. 
De sfeer in het hospice ervaar ik altijd als erg 
prettig, ontspannen en rustig. Daar pas je je 
werktempo automatisch op aan. In een hospi-
ce ga je niet als een olifant in een porseleinkast 
te werk en houd je rekening met de gasten. 
Ook met andere mensen die in het hospice 
werken, of het nu vrijwilligers of betaalde 
krachten zijn, heb ik intussen een bepaalde 
band opgebouwd. We hebben de afgelopen 
jaren dingen gedeeld, afscheid genomen van 
een aantal gasten die een onuitwisbare indruk 
hebben achtergelaten.’ 

Albert Lamberts  en John Huijs    

Werken in hospice Mariaweide
In hospice Mariaweide werken natuurlijk verpleegkundigen en vrijwilligers die hiervoor bewust gekozen hebben. Maar er zijn ook mensen 
die vanuit hun werk bij b.v. een schoonmaakbedrijf, schildersbedrijf of installatiebedrijf regelmatig bij Mariaweide “binnen” moeten zijn….
Hoe ervaren zij dit?
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Gijs Franssen van de kookgroep:

Van beroep is Gijs Franssen tandtechnicus. 
Maar de passie voor koken speelt eveneens 
een niet geringe rol in zijn leven.

“’De gasten hebben niet altijd goesting’, zegt 
mijn vrouw, die uit België komt wel eens. Juist 
dan zijn kleine porties en de opmaak van het 
bord - het moet vooral smakelijk uitzien - 
heel belangrijk. Dat trekt de mensen over de 
streep om een hapje te eten, is mijn filosofie”, 
aldus Gijs Franssen.
“Het koken stem je af op de wensen van de 
gasten. Te vet of te gekruid breekt ze meestal 
op. Sommige mensen hebben een allergie en 
mogen of lusten iets niet. Bij slik- en kauw-
problemen moet alles heel gaar gekookt of 
gepureerd worden. De meeste gasten zijn 
normale dagelijkse kost gewend. Stamppot 
van andijvie of zuurkool en een bal gehakt 
vinden ze vaak heerlijk. Ik kijk eerst even in 
de klapper wat er die week al gekookt is. Dan 
ga ik een menuutje samenstellen te beginnen 
met soep, die overigens ook voor de vrijwilli-
gers bestemd is. Vervolgens het hoofdgerecht 
en telkens yoghurt, ijs of vers fruit na. Als kok 
is het de truc om vanuit een basisgerecht te 
diversifiëren. Wel of geen room; wel of geen 
sausje, etc. En heeft iemand graag frietjes, 
dan wordt daar voor gezorgd.”

Fietsbend
De kookgroep van Mariaweide bestaat veel-

al uit leden van Cuisine Culinaire die in 2008 
een verzoek kregen om te komen koken in het 
hospice. Zo ook Gijs Franssen. 
“De eerste keer dat ik hier binnenkwam en 
de etensgeur opsnoof dacht ik: moeten die 
keukendeuren niet dicht? Het deed me den-
ken aan mijn jonge jaren thuis. Mijn moeder 
die veel ziek in bed lag en absoluut niet tegen 
etensluchtjes in huis kon. In het hospice is het 
juist de bedoeling om de eetlust op te wek-
ken.”
Wellicht zijn die open deuren eveneens om 
de gezelligheid en de gastvrijheid te bena-
drukken. Als kok krijg je makkelijker contact 
met gasten die naar de huiskamer komen om 
te eten. Af en toe zijn het mensen die de vrij-
williger kent of andersom.
“Mijn vader was rijwielfabrikant van het merk 
Cyrus. Op de hoek van de Straelseweg en de 
Herungerstraat stond de showroom. Ik raakte 
in het hospice eens aan de praat met een gast 
die vertelde, dat hij na de bombardementen in 
1944 op de puinresten van de showroom had 
gespeeld. Hij woonde er als kind tegenover, in 
het Metropool gebouw. Toen ik hem vroeg of 
het eten hem gesmaakt had, zei hij: ‘Gelökkig 
heb se d’r gen alde fietsbend ingedaon’.”
Saillant detail: expediteurs Karel Hermans en 
opa Joep Hermans van Gijs aan moederskant, 
waren mede-oprichters van Sociëteit Maria-
weide, die op de plek stond waar het hospice 
nu staat. 

“Een Herensociëteit waar vóór de Tweede We-
reldoorlog kranten werden gelezen en de po-
litiek ter sprake kwam. De sociëteit bezat een 
voortreffelijke keuken. Prins Bernhard kwam 
zelfs lunchen nadat hij de Frederik Hendrik-
kazerne in Blerick geïnspecteerd had.”

Appeltaart
Op de middelbare school, het atheneum, 
kwam tijdens een beroepentest twee jaar 
achtereen naar voren dat Gijs voor kok in de 
wieg gelegd was. Enkele jaren later, in 1979, 
nadat hij zich had aangemeld bij Unifil (Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon), bracht 
hij het al even in praktijk.

“Ik vervulde mijn dienstplicht bij de militaire 
politie als marechaussee. In het Haris hoofd-
kwartier in Libanon waren we met vijftien 
man in een oud huis gelegerd. De eerste week 
nog zonder taak. In de keuken vond ik een 
baal meel die er al een jaar stond. De foerier 
had nog een tray roomboter en appels. Eerst 
heb ik een oude butagas oven gerepareerd en 
daarna een aantal appeltaarten gebakken. Ze 
waren bijzonder goed gelukt; iedereen vond 
ze lekker. Hierdoor werd ik direct in de groep 
opgenomen en is uiteindelijk een vriend-
schap voor het leven ontstaan. Eten verbindt. 
Dat ik tevoren de meelwormen uit het meel 
had gezeefd heb ik destijds níet verteld. Dát 
verhaal komt geregeld ter sprake op een re-
unie.”

Rotary
“Eén dagdeel per maand kook ik in Maria-
weide. Door het kroon- en brugwerk dat ik 
als tandtechnicus fabriceer kan het eten hier 
weer goed worden vermalen”, lacht Gijs.
“Als kleine zelfstandige draaide ik soms we-
ken van tachtig uur. Ondertussen is dat min-
der. Verder heb ik een druk sociaal leven. Ben 
voorzitter van Tennisclub Casino geweest, 
nog lid van een kookclub én van Rotary Venlo 
Maas en Peel. Onlangs hebben we het hospi-
ce in Panningen ondersteund. Je bent blij als 
je doodzieke mensen een moment van vreug-
de of genot kunt geven. Je zult er zelf maar zo 
bijzitten of liggen. Het leven kan raar lopen. 
Het is allemaal zo relatief. Vorig jaar was een 
goede kennis van mij gast in Mariaweide. Al-
tijd een boom van een kerel geweest: twee 
meter lang en 125 kg zwaar. Dan besef je hoe 
vergankelijk alles is.”

Helma Cremers    

Als Unifiller in Libanon bakte Gijs al bijzondere appeltaart.

‘Blij als je een moment van genot kunt geven’
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In deze serie hebben we al eerder aandacht 
besteed aan het RK Hulpverleningsfonds, 
dat sinds 1360 onder diverse namen zijn 
hulpverlenend werk doet. Naast dit fonds 
en naast de hulp en verzorging, die werden 
verstrekt in het RK Gasthuis Sint Joseph, 
dat in 1861 was geopend, ontplooiden 
meer instellingen in Venlo diverse vormen 
van hulpverlening.

Het voorvoegsel RK stond er in alle gevallen 
niet voor niets. Weliswaar kende Venlo sinds 
de Reformatie in de zestiende eeuw slechts 
een beperkt aantal protestanten binnen zijn 
muren, ondanks het feit dat de stad enkele 
malen en vanaf 1702 definitief in Staatse 
handen – lees protestantse – handen 
was, het katholieke primaat was en bleef 
duidelijk. In het zogeheten Barrièretractaat 
van 15 november 1715 waarin werd 
opgenomen, dat Venlo voortaan tot het 
Koninkrijk der Nederlanden ging behoren, 
stond tevens in artikel 18 onder punt 5: 
alle magistraat- en politiefuncties zouden 
uitsluitend voor katholieken gereserveerd 
dienen te worden. Daar was geen woord 
Spaans bij.

De kleine protestantse gemeenschap in 
Venlo werd vooral gevormd door soldaten 
van het Staatse garnizoen. Voor haar moest 
vanaf 1632 “al ingeruytmt worden de kercke 
van St. Joris om aldaar haren godsdienst 

publiquelick t’exerceeren”. Katholieken en 
protestanten in Venlo stonden elkaar niet 
direct naar het leven, maar de katholieken 
wilden toch zeker niet met hen delen. Dat 
gold ook voor het RK Hulpverleningsfonds, 
dat toen nog de H.-Geesttafel werd 
genoemd. Of het toen zo genoemde 
Armbestuur in de zestiende en zeventiende 
eeuw ook protestantse armen hulp bood is 
onbekend, maar lijkt niet erg waarschijnlijk, 
tenzij protestantse provisoren in het 
Armbestuur zouden zijn benoemd. Daar is 
evenwel niets over te vinden. 

De protestantse minderheid in Venlo had 
zich dus ook op het gebied van armenzorg 
te schikken naar de overweldigende 
katholieke meerderheid, zeer tegen de zin 
van de gereformeerde diaconie, die een 
deel van de liefdadigheidsgelden (veelal 
van de plaatselijke overheid) opeiste en 
zich zelfs tot Den Haag wendde om steun. 
Die kwam er ook, want de Raad van State 
besliste in 1704, dat de stedelijke overheid 
niet meer alleen het RK Armbestuur, 
maar ook de diaconie moest betalen voor 
liefdadigheidswerk; wekelijks 6 gulden. 
Een jaar later werd bepaald dat uit de 
zogenoemde armenbussen en van de 
Godspenningen (een heffing bij de aankoop 
van goederen) de helft naar de diaconie 
moest en tevens werd de magistraat 
opgedragen om iedere hulpbehoevende 

te ondersteunen, ongeacht zijn of  haar 
geloofsovertuiging. De katholieken bleven 
dwarsliggen. Legaten van katholieken, 
bestemd voor de wezenzorg, werden 
uitsluitend aangewend voor katholieke 
wezen en er zou zelfs met gelden uit de 
armenbussen zijn gerommeld, waarop 
werd besloten één sleutel van de bussen 
in katholieke handen te bewaren en een 
tweede in protestantse …

In 1731 werd op bevel van de Generaliteit 
in Den Haag besloten hulp te verlenen 
naar proportie en vier jaar later werden de 
twisten definitief bijgelegd, nadat Den Haag 
de Venlose magistratuur had opgedragen 
ook de protestantse wezen te bedelen naar 
proportie uit voorhanden zijnde middelen. 
De diaconie kreeg later ook nog een deel 
van het poortgeld. Dat was geld dat mensen 
moesten betalen, die buiten de normale 
openingsuren door een van de stadspoorten 
Venlo wilde binnenkomen dan wel verlaten.
Zo was er in Venlo halverwege de achttiende 
eeuw een verdeling naar proportie tot ieders 
tevredenheid en in afwijking van de andere 
steden in Nederland (met uitzondering 
van Maastricht) waar de diaconie alle 
overheidsgelden kreeg. De verdeling naar 
proportie vond pas veel later algemeen 
ingang, 

Albert Lamberts  

Hulpverlening ook voor protestanten
Hulpverlening in Venlo (deel 4) 

De Wylrehof, die in 1927 door brand werd verwoest, was een van de landgoederen van de Tafel van de Heilige Geest, waarvan de opbrengsten werden 
aangewend om arme mensen te helpen, katholieken welteverstaan. (Foto Gemeentearchief Venlo).
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‘De tijd gaat snel, gebruikt hem wel’. Nou 
dat heeft het Hospice Venlo wel gedaan 
in de afgelopen 10 jaar. Vanaf het begin 
een professioneel, maar zoekend hospice, 
geworden tot wat het nu is: een ervaren 
groep mensen die als professional of 
vrijwilliger een prachtig gastvrij huis 
neerzet voor mensen die moeten gaan 
sterven en hun families. Dat verdient 
respect en feest.

Ik mocht als geestelijk verzorger van de 
Zorggroep betrokken zijn bij de eerste 
stappen van het hospice als lid van de 
commissie psychosociale en spirituele zorg. 
We vergaderden uiteraard in het gastvrije 
huis van de inspirerende Juliette Zanders, 
die alles op gang had gebracht. Onze 
commissie had als taak om te bezien hoe 
psychologische, sociale en spirituele zorg 
naast de medische zorg gestalte zou krijgen. 
Immers in de palliatieve zorg gaat het niet 
om iemand medisch te genezen, maar om, 
op weg naar het einde, iemand te helpen een 
kwalitatief zo goed mogelijk leven te leiden. 
En daarbij horen natuurlijk alle menselijke 
dimensies. 

Wat betreft de spirituele zorg was het vanaf 
het begin duidelijk dat noch de pastoor van 
de parochie waar het Hospice in lag, noch 
de geestelijk verzorger van de Zorggroep 
zomaar bij een gast mochten binnen 
stappen: “Morgen mevrouw, hoe gaat het 
met u?” Iets dat wel gebruikelijk was in veel 

andere zorgsettingen. De vraag moest van 
de gast zelf komen of gesignaleerd worden 
door arts of verpleegkundigen. ‘Maar weten 
die wel wat geestelijke verzorging is?”, vroeg 
ik in de commissie. Ik wist dat daar veel 
misverstanden over bestaan. Ik mocht het 
in de commissie nog eens goed uitleggen. 
Dat geestelijk verzorgers niet op de eerste 
plaats vertegenwoordigers zijn van de kerk, 
maar professionals die zó naar mensen 
luisteren dat die hun eigen antwoorden 
vinden op hun levens- en spirituele 
vragen. Toch goed om nog eens te kunnen 
uitleggen wat toen al 40 jaar beschreven 
stond in de Beroepsstandaarden van de 
Geestelijk Verzorgers. Men was enthousiast. 
“Maar dat moeten dan ook de artsen en 
verpleegkundigen onder de pet krijgen, 
want zij moeten doorverwijzen.” Ik mocht 
een flinke scholing geven, waarin ik duidelijk 
maakte wat zingeving is, zingevingsvragen 
zijn, hoe je daar mee om moet gaan en hoe 
je desgewenst moet doorverwijzen naar 
een geestelijk verzorger. Toen de scholing 
gegeven was en het Hospice open, moest 
ik op mijn handen gaan zitten. Maar na 14 
dagen kwam de eerste doorverwijzing: “een 
mijnheer wil praten over reïncarnatie.  Hoort 
dat er ook bij?” Tuurlijk. Ik heb een aantal 
fijne gesprekken met hem gehad en hem, 
denk ik, goed kunnen ondersteunen. Daarna 
bleven de doorverwijzingen komen.  

Intussen is Anita van der Wijst, na Maarten 
Vestjens,  al weer een aantal jaren mijn 
opvolger. Wat ik een mooie ontwikkeling 
vind is, dat alle zorgers rond het bed, 
inclusief de vrijwilligers meer en meer 
bewust een taak krijgen bij het beluisteren 
en verzorgen van zingevingsvragen. Zij 
zien gasten dagelijks en spreken dus op 
een meer alledaagse manier al vaak over 
deze zaken. Ze worden daar nu ook steeds 
meer in opgeleid en begeleid en leren ook 
wanneer zij een professional, de geestelijk 
verzorger of, wanneer gewenst de dominee 
of pastoor, moeten inschakelen. Zo wordt 
het domein zingeving en spiritualiteit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, van de 
geestelijk verzorger en anderen samen en 
krijgt het ook de komende 10 jaar kleur en 
diepgang in het hospice Venlo. Heel veel 
succes daarmee!

Reacties zijn welkom op 
roel@hekking-essentie.nl

Roel Hekking, geestelijk verzorger   

10 jaar Hospice Venlo
Column

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


