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Jaarverslag Johannes Hospitium 2017 

Voorwoord 

 Van de voorzitter  

Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis nadert haar twintigste 

verjaardag. In 1998 werd het hospice opgericht. Het is nu een niet meer weg te 

denken zorginstelling in de Ronde Venen.   

Bewoners voelen zich over het algemeen snel thuis. Er is rust en aandacht voor de 

bewoner en zijn familie. Dankzij onze medewerkers – zowel vaste staf als 

vrijwilligers – kan deze vorm van zorg gerealiseerd worden.   

Ons uitgangspunt is dat we een goed functionerende palliatieve voorziening blijven, 

die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom was het zo moedgevend dat we 

in 2017 opnieuw het PREZO certificaat behaalden. Met steun van velen is het 

mogelijk  een prachtige palliatieve voorziening als het Johannes Hospitium in stand 

te houden. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Dat gaat niet van zelf.  We moeten 

creatief met de beschikbare middelen omgaan om deze voorziening te laten voort 

bestaan. 

Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om de eerder genoemde goede zorg te 

realiseren, maar ook om allerlei activiteiten in en om ons huis op te zetten, die 

bijdragen aan het welbevinden van bewoners en medewerkers. Je kunt rustig stellen 

dat het huis, ons hospice, bruist van energie. Dit jaarverslag geeft u inzicht in de vele 

activiteiten.  

Het afgelopen jaar namen we afscheid van onze directeur. Wilma Weidgraaf en 

Jolanda Doornbos zijn thans respectievelijk belast met de dagelijkse leiding en met 

de aansturing van de vrijwilligers.  

Op weg naar ons vierde Lustrum wil ik graag mijn vertrouwen uitspreken in de 

toekomst van ons huis. Ondanks tegenslagen lukt het steeds weer om de kwaliteit 

van de zorg onverminderd hoog te houden. Dat zegt iets over de kracht van mensen. 

Graag wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken aan allen die op welke wijze dan ook 

bijdragen aan ons huis. Zonder uw steun en inzet kan het niet. 

Namens het bestuur van Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, 

Klaas Dirk Bruintjes 
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Onze zorg 

Bewoners (in cijfers) 

 Totaal Man Vrouw 

Aantal opgenomen 

bewoners 
87 34 53 

Gemiddeld aantal 

opnamedagen 
18,4 11,1 24,4 

Gemiddelde leeftijd bij 

opname 

(de oudste 99, de 

jongste 44 jaar) 

76,6 74,6 81,1 

Aantal overleden 

bewoners 
81 32 49 

Aantal opnames 

beëindigd anders dan 

door overlijden 

4 3 1 

Aanmeldingen 

door/via       

Onbekend 8 3 5 

Bewoner of naaste 12 4 8 

Huisarts/POH 30 13 16 

Transferbureau 23 9 13 

Ziekenhuis 9 5 4 

Anders 6 2 4 

Doel opname       

Onbekend 9 1 8 

Last resort 79 35 42 

Verblijfplaats voor start hospicezorg     

Onbekend 6 2 4 

Thuis 43 18 24 

Woonzorgcentrum 4 1 3 

Verpleeghuis 1 0 1 

Ziekenhuis 33 15 17 

 

 Van de opgenomen bewoners kwamen er 30 uit de regio en 57 van daarbuiten. 
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 De bezettingsgraad in 2017 was 65 %. De gemiddelde bezettingsgraad sinds de 

oprichting van het Johannes Hospitium in 1998 was 74%. 

 
Bij de cijfers 
 
 Wat opvalt is dat het aantal verpleegdagen in 2017 (1441 dagen) lager was dan 

in de jaren 2009 – 2016 (met uitzondering van 2011) maar dat het aantal 
opnamen in 2017 (87 bewoners) hoger was dan in de jaren 2009 - 2016. De 
lagere bezettingsgraad in 2017 valt geheel te verklaren uit de kortere ligduur, in 
2017: 18 dagen en in de jaren 2013 – 2016: variërend van 20 tot 29 dagen. 

 
Vooral aan het einde van 2017 was het gevoelsmatig erg rustig in huis. Maar als 
je kijkt naar het aantal bewoners dat per maand is overleden in het afgelopen jaar 
ontstaat er toch een ander beeld: 

 
Januari   7 bewoners 
Februari  6 bewoners 
Maart   8 bewoners 
April   7 bewoners 
Mei   3 bewoners 
Juni   5 bewoners 
Juli    4 bewoners 
Augustus  7 bewoners 
September         10 bewoners (waarvan 8 overleden binnen 2 dagen – 2 weken) 
Oktober   7 bewoners 
November  5 bewoners 
December  12 bewoners (waarvan 10 overleden binnen 1 week) 

 
                81 bewoners overleden in 2017 

 

Het lijkt erop dat de toestroom van bewoners er nog steeds wel is, maar dat 
bewoners op een veel later tijdstip bij ons komen. 

 

Waardering voor onze zorg  

 Ongeveer 6 weken na overlijden worden nabestaanden geattendeerd op de 

mogelijkheid om via een link op onze website hun waardering voor onze zorg aan 

hun dierbaren, te geven. 

In 2017 is hier in 7 gevallen gebruik van gemaakt. Onze zorg werd met een 

gemiddelde van 9.4 gewaardeerd.  

IDO 

 Elke week, op de dinsdagochtend, wordt het Interdisciplinair overleg (IDO) 

gehouden. In dit overleg worden de individuele, opgenomen bewoners 

besproken. Aan het IDO nemen deel de dienstdoende huisarts en 

verpleegkundige, de algemeen coördinator, geestelijk verzorger en eens per 

twee weken neemt ook een bestuurslid, zijnde een arts, deel aan dit overleg. 
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Nazorggesprekken 

 Nabestaanden van bewoners worden na het overlijden altijd uitgenodigd voor 

een nazorggesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door de 

verpleegkundigen. 

Prezo 

 

Perspekt ontwikkelt prestatie- en cliëntgerichte kwaliteitssystemen en 

keurmerkschema's in opdracht van derden en soms op eigen initiatief. Met een 

kwaliteitssysteem laat een branche- of (beroeps)vereniging zien welke prestaties van 

belang zijn. 

Een PREZO kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties en professionals bij het 
behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit 
cliëntenperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal. 

De PREZO kwaliteitssystemen zijn herkenbaar en toepasbaar voor de medewerkers 
in de dagelijkse praktijk. De kwaliteitssystemen ondersteunen de medewerkers op 
een praktische wijze bij het werken aan verantwoorde zorg of ondersteuning. Een 
PREZO kwaliteitssysteem verbindt verantwoorde zorg en ondersteuning aan 
verantwoord ondernemerschap. En biedt daarmee bestuur, management en 
beleidsmakers concrete handvatten bij het (bij)sturen op goede resultaten.  

Het Johannes Hospitium heeft zich, na intensieve voorbereidingen door vele 
medewerkers, onderworpen aan de audit in het kader van dit PREZO 
kwaliteitssysteem. Het eerste gedeelte vond plaats in het najaar van 2016, het 
tweede deel in mei 2017. Naast aanwezige medewerkers en enkele vrijwilligers 
(waaronder bestuursleden) hebben ook enkele bewoners en hun naasten de 
auditoren te woord gestaan.  

Deze audit heeft geresulteerd in het verkrijgen van het Keurmerk Palliatieve Zorg en 
werd door de heer Jaap Gootjes, bestuurslid van de Associatie Hospicezorg 
Nederland op 15 oktober overhandigd aan de voorzitter van het bestuur, de heer 
Klaas Dirk Bruintjes. 

Elektronisch Zorg Dossier (EZD) 

 In 2017 is het EZD, dat medio 2016 in de plaats is gekomen van het papieren 
systeem, steeds meer een onderdeel geworden van de totale zorgverlening aan 
de bewoners. Het wordt gebruikt door alle disciplines: huisartsen, 
verpleegkundigen, geestelijk verzorger en de muziektherapeute. De methode van 
Palliatief redeneren, die de basis is van het EZD, is door het gebruik in de praktijk 
meer zichtbaar geworden in de zorg.  
In de loop van 2017 is het Zorgpad Stervensfase toegevoegd aan het EZD, 
waarin op systematische wijze de laatste 72 uur en de zorg die daarbij verleent 
wordt aan de bewoner, gevolgd en beschreven wordt.  
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Er wordt in de loop van 2018 gekeken of de aanschaf van een Elektronisch 
Voorschrijfsysteem voor medicatie tot de mogelijkheden behoort. 

 
Medische zorg 
 
 De medische zorg voor de bewoners wordt gegeven door vier huisartsen uit 

Wilnis, die afwisselend iedere week in de ochtenden aanwezig zijn. 
Indien de bewoner dit wenst kan de eigen huisarts de zorg blijven geven. 

 
 
Personeel 

 
 Op 31 december bestond het personeel uit 12 medewerkers (8 fte’s): 9 

verpleegkundigen, een coördinator zorg die ook gedeeltelijk een verpleegkundige 

functie heeft, 2 medewerkers op het secretariaat en een geestelijk verzorger.  
 

 Het ziekteverzuimpercentage was 3%. 

Mutaties 

 Per 1 februari vertrok Rianne de Jong als verpleegkundige. Rianne kwam 10 jaar 

geleden in aanraking met het Johannes Hospitium via een stage Verpleegkunde. 

Daarna kwam zij voor een aantal uren per week in vaste dienst. Tijdens een 

geanimeerde informele receptie werd afscheid van haar genomen. 

Per 1 november vertrok Rob Karremans, na een dienstverband van 6 jaar als 

directeur van het hospice.  

Na het vertrek van de directeur werden de werkzaamheden die betrekking 

hebben op de dagelijkse gang van zaken voorlopig waargenomen door de 

coördinator zorg. 

Per 1 november ging Peter van Leeuwen uit dienst. Hij werkte ruim 2 jaar als 

technisch medewerker bij het hospice. 

Joke Breunisse (oproepverpleegkundige) ging per 1 juni uit dienst. 

 

Organisatie 

Onderhoud, preventie en veiligheid 
 
 Voor het kleine onderhoud van het hospice roepen we de hulp in van een 

technisch handige vrijwilliger. Wanneer de werkzaamheden moeten worden 
uitbesteed aan een externe organisatie heeft het hospice gekozen om per 
uitvoering een offerte en opdrachttraject in te gaan. Wij vragen aan drie bedrijven 
uit onze directe omgeving een offerte, aan de hand van een pakket van eisen dat 
is samengesteld en in overleg met de directie wordt een keuze gemaakt. De 
beoordeling is in eerste instantie op kwaliteit en duurzaamheid en als tweede op 
prijs. 
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Afgelopen jaar zijn alle kamers, kantoren en woonkamer voorzien van nieuwe 
airco’s. Ook is er een nieuw bad geïnstalleerd. In het Buurhuis is in 2017 een 
nieuwe kastenwand gerealiseerd. 

 
Onderhoud bad 
 
 Dit wordt gereinigd na gebruik volgens de procedure. Daarnaast wordt, mocht het 

bad niet gebruikt worden, elke 5 dagen gespoeld om evt. Legionellabesmetting te 
voorkomen. Dit wordt door de nachtdienst gedaan en afgetekend op de werklijst 
in de map ‘wachtoverdracht’. 

 
Onderhoud airco’s 
 
 Deze worden per kwartaal nagekeken en zo nodig worden de filters 

schoongemaakt. (zie lijst in het logboek koelinstallatie).  
Jaarlijks komt het installatiebedrijf (en bij problemen) controleren. 

 
Brandpreventie en de AED 

 
 In september 2017 is de Brand Veiligheid Inspectie geweest en is het certificaat 

afgegeven. De blusmaterialen worden jaarlijks gecontroleerd. Ook is er een 
jaarlijkse BHV training, waarbij de verpleegkundigen en de coördinatoren 
getraind worden in alarmeren en evt. ontruimen.  
Ook de AED die in huis is, wordt jaarlijks gecontroleerd en tijdens de BHV 
training wordt daarmee geoefend. 
De brandmeldinstallatie wordt maandelijks gecontroleerd door het daartoe 
opgeleid persoon en in het logboek genoteerd. 

 
Risico Inventarisatie en- Evaluatie 
 
 In 2017 zijn de punten die eind 2016 bij de inventarisatie naar voren kwamen, 

aangepast.  
 

Verpleegkundige stages 
 
 In 2017 hebben we in totaal 15 stagiaires mogen verwelkomen: 

 
- 4 stagiaires liepen 8 weken of langer mee (2 van de HBO-V incompany 

opleiding Zuwe Hofpoort en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein,  
1 Verpleegkundige niveau 4 en 1 post HBO Verpleegkundige Palliatieve 
Zorg); 
 

- de andere 11 stagiaires kwamen 1 of 2 dagen meelopen in het kader van 
oriëntatie op de ketenzorg; zij volgden allen de Verpleegkundige 
vervolgopleiding Oncologie in het Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein of 
Utrecht. 
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De contacten met de opleiders van de verschillende opleidingen verliep over het 
algemeen goed. Met de opleider van de Oncologie opleiding van het Antonius 
Ziekenhuis is er sinds 2016 structureel contact, waarbij alle stagiaires de 
mogelijkheid geboden wordt om een aantal dagen stage te lopen in het hospice. 
Met andere opleiders is het contact minder regelmatig, maar we krijgen positieve 
berichten terug over de ervaringen van stagiaires en we hopen dan ook dat we in 
de toekomst meer stageplaatsen kunnen bieden aan deze opleidingen. 

 
Maatschappelijke stages 
 
 In 2017 hebben 3 leerlingen van het Veenlandencollege in Mijdrecht in het 

hospice hun maatschappelijke stage gelopen. Zij verleenden hand-en 
spandiensten aan de koks en aan de bloemendames. 

 

Automatisering 

 Na een intensief voorbereidingstraject ging in de loop van september een nieuw 

automatiseringssysteem de lucht in. Door de invoering van het EZD zijn er ook 

veranderingen in de registratie van vrijwilligers en medewerkers noodzakelijk, 

vandaar de noodzaak voor een nieuw systeem. Het wordt o.a. via een nieuw 

planningssysteem voor de gebruikers (met name vrijwilligers) qua lay-out 

gebruiksvriendelijker om in te roosteren en daarnaast is er een aantal nieuwe 

opties bijgekomen die vrijwilligers zelf aan kunnen geven waardoor het voor de 

verpleegkundigen overzichtelijker wordt wie b.v. langer afwezig is wegens ziekte 

of vakantie.  

Na invoering waren er de gebruikelijke kinderziektes, die echter via de ‘helpdesk’, 

bemenst door de medewerkers van het secretariaat en de ICT-medewerker, 

vakkundig en meestal snel konden worden opgelost. 

Raadsvergaderingen en clusters 

 De in 2015 ingestelde raad, die ten doel heeft de zelfsturendheid in de 

organisatie te bevorderen en waarin alle clusters van vrijwilligers zijn 

vertegenwoordigd, heeft dit jaar tweemaal vergaderd. In deze vergaderingen 

worden door de organisatie onderwerpen ingebracht die een ieder aangaan en 

onderwerpen die er leven onder de vrijwilligers en zijn geïnventariseerd in de, 

voorafgaand aan de raad, gehouden clustervergaderingen, onder de aandacht 

van de organisatie worden gebracht. De verslagen van deze bijeenkomsten 

worden gepubliceerd op Intranet. 

 

Van het Bestuur 

Bestuursvergaderingen 

 Het bestuur is in het jaar 2017 zes keer bijeen geweest: in januari, maart, mei, 

augustus, oktober en december. In augustus kwam het bestuur een extra keer 

bijeen in Zeist. Regelmatig is er vergaderd door voorzitter, penningmeester en 
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directeur. Ook voorzitter en penningmeester hebben intensief contact gehad. 

Bestuursleden nemen deel aan de interne vergaderingen te weten AMO en IDO. 

 

Samenstelling bestuur  

 Het bestuur is per mei 2017 uitgebreid met de heer G.J.P.M. Jonkers, internist. 

Aan het eind van het kalenderjaar nam Dr. R.P.J. Michels, internist, afscheid van 

het bestuur van het Johannes Hospitium, na een bestuursperiode van bijna 

negen jaar. Wij zijn Bob Michels erkentelijk voor zijn inzet en zorg voor het 

Johannes Hospitium. 

Per 31-12-2017 bestaat het bestuur uit 

De heer K.D. Bruintjes, voorzitter 

De heer E.H.C. Schellekens, penningmeester 

Mevrouw E.W. von Hertzberg 

Mevrouw E.H. de Jong-Wiemans 

Mevrouw C. Jonkers-Schuitema 

De heer G.J.P.M. Jonkers 

 

Vertrek directeur 

 Per 1 november verliet de directeur, heer R.J.C.M. Karremans het hospice, na 

een dienstverband van zes jaar. Wij zijn Rob Karremans erkentelijk voor zijn 

inzet. 

Gedelegeerd bestuurder 

 In verband met het vertrek van de directeur is de penningmeester, de heer 

E.H.C. Schellekens, per 1 september benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Hij 

heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de financieel administratieve kant 

van de bedrijfsvoering. Tevens was hij aanspreekpunt voor de Algemeen 

coördinator.  

Benoeming Algemeen Coördinator 

 Na het vertrek van de directeur is de Wilma Weidgraaf per 1 januari 2018 formeel 

benoemd tot algemeen coördinator van het Johannes Hospitium en belast met de 

dagelijkse leiding. Zij heeft een lange staat van dienst bij het Johannes 

Hospitium. In het nieuwe verslagjaar is Jolanda Doornbos als coördinator 

vrijwilligers in dienst gekomen. 

Onderwerpen die zijn behandeld door het bestuur 

 De volgende onderwerpen zijn behandeld door het bestuur: de financiële positie 

van het Johannes Hospitium, de subsidie van VWS, de betaling door Careijn, de 

WMO bijdragen van gemeentes, begroting en jaarrekening, de bezetting van het 

hospice, financiële vergelijking met andere (vergelijkbare) hospices, uitbesteden 

kantoor functie, automatisering,                                                                       
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Prezo certificering, contract met de huisartsen, psycho sociale zorg, verhoging 

eigen bijdrage, relatie met de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium, 

proces van zelfsturing, euthanasie standpunt,  scholing vast personeel en 

vrijwilligers, personeelsbeleid, vertrek directeur, vervanging directeur, benoeming 

algemeen coördinator, vacature vrijwilligers coördinator, twintigjarig bestaan 

hospice in 2018. 

 

Vrijwilligers 
 

 Per 31-12-2017 waren er 117 vrijwilligers aan ons hospice verbonden. 

97 vrouwen en 20 mannen, verdeeld in de clusters:  

 
Huishouding    6   

Bloemen              6  

Tuin                    9  

Onderhoud                 3 

Zorg                      54 

Gastvrouwen     19 

Koks                      18 

Administratie     2 

 

De gemiddelde leeftijd  van de vrijwilligers is 65,3 jaar. 

 

Het aantal bestuursleden (Stichting en Stichting Vrienden),ook allen vrijwilligers, 

is 12.  

 

In 2017 zijn er 10 nieuwe vrijwilligers bij gekomen; er zijn 20 vrijwilligers 

vertrokken en 1 vrijwilliger is tot ons verdriet overleden. 

 

Scholing 

 Vrijwilligers werden geschoold in praktische vaardigheden, voetmassage, het 

gebruik van hulpmiddelen bij de verzorging van de bewoners. Voor 

belangstellenden werd een reanimatiecursus gegeven.. Alle nieuwe vrijwilligers 

worden verplicht de introductiecursus Palliatieve Zorg te volgen.  

Voor en door vrijwilligers 

 Kookworkshop 

Dankzij een genereuze bijdrage van de Johanniter Orde konden 26 koks en 

gastvrouwen van zowel het Johannes Hospitium in Wilnis als dat in Vleuten 

deelnemen aan een kookworpshop in de kookstudio van een grote fabrikant van 

keukenapparatuur in Vianen. Er werd onder professionele leiding een 4-

gangendiner samengesteld, waarbij de nodige tips en trics werden aangereikt, 

die ook voor het koken in het hospice soms best nuttig bleken. Het resultaat van 

een ochtend koken werd in opperbeste stemming gezamenlijk verorberd.  
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 Jaarlijkse Vrijwilligersdag 

Deze dag werd gehouden op 29 juni. Zoals ieder jaar probeert de 

voorbereidingscommissie een locatie te vinden in de buurt van het hospice, om 

zo ook de band met  lokale ondernemers en kunstenaars en het hospice te 

versterken. We trokken de Wilnisse polder in en waren te gast in en rond 

Paviljoentoren De Grote Sniep van de familie Samson. Daar konden de 

vrijwilligers in groepen o.l.v. van professionals schilderen, een mozaïek maken, 

een natuurwandeling maken of fotograferen.  

De dag werd afgesloten met een heerlijk  biologisch buffet, gemaakt door 

Liesbeth Samson, oud-vrijwilligster van ons hospice, met haar staf.   

Van de gezamenlijke schilders- en mozaiekresultaten zijn door de kunstenaars 

twee mooie kunstwerken samengesteld, die nu de wanden van ons huis sieren. 

 Inspiratieavond 

Met als thema ‘Er Zijn’ werden er in november 2 (wegens grote belangstelling) 

Inspiratie-avonden gehouden waar vrijwilligers, aan de hand van een casus, o.l.v. 

van de geestelijk verzorger en een verpleegkundige discussieerden en zo van 

elkaar te horen en te ervaren, in een veilige setting, hoe met bepaalde situaties 

om te gaan. Dat dit inspirerend werkt, kwam duidelijk uit de reacties van de 

deelnemers na afloop. 

 

 Onderzoek ‘Zicht op Er Zijn’ 

Vanuit de Universiteit Humanistiek in Utrecht loopt een evaluatie onderzoek met 

als doel om de vrijwilligerszorg in de palliatieve zorg voor cliënten (bij ons: 

bewoners) te optimaliseren door het in kaart brengen van de sterke momenten 

en de momenten die beter zouden kunnen in de ogen van de bewoners. Hiertoe 

zijn er bij bewoners (die daartoe in staat zijn en hun toestemming hebben 

gegeven) een ‘touchpoint’ interview afgenomen, al dan niet in het bijzijn van een 

naaste. Dat is één deel van het onderzoek. 

Een ander deel is dat door zorgvrijwilligers een vragenlijst is ingevuld om inzicht 

te krijgen in de manier van werken in het hospice.  

Ons hospice doet mee aan deze pilot. Het onderzoek staat onder leiding van 

Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek en wordt uitgevoerd 

door een onderzoeker bij de VPTZ. Zij zal op dit onderzoek promoveren en met 

haar heeft het hospice ook de verdere contacten.  

De coördinator zorg, de geestelijk verzorgende en een vrijwilliger hebben een 

aantal voortgangsbijeenkomsten op kantoor van de VPTZ in Amersfoort 

bijgewoond. 

 Onderscheidingen 

Twee vrijwilligers werden tot hun beider verrassing onderscheiden. Klaas Dirk 

Bruintjes, voorzitter van het bestuur, werd t.g.v. Koningsdag in zijn woonplaats 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens bijzondere 
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maatschappelijke verdiensten, waaronder zijn inzet voor het Johannes Hospitium 

en Vera Stein, vrijwilliger, kreeg tijdens de jaarlijkse Ridderdag van de Johanniter 

Orde in Zeist de Medaille van Sint Jan opgespeld.   

 

Activiteiten in huis en daarbuiten 

Herdenkingsbijeenkomsten 

 Dit jaar is opnieuw begonnen met het houden van herdenkingsbijeenkomsten 

waarvoor naasten van bewoners, die een aantal maanden geleden in het hospice 

zijn overleden, worden uitgenodigd. Een kleine groep medewerkers en 

vrijwilligers bereidt deze kleinschalige bijeenkomsten voor.  

Naast muziek, gedichten en een korte overdenking wordt elke bewoner herdacht 

met het uitspreken van de naam, er wordt voor haar of hem een kaarsje 

aangestoken door een aanwezige naaste en er wordt een witte roos in een vaas 

gezet (bij afwezigheid van een naaste doet een aanwezige vrijwilliger dat). Ook 

voor persoonlijke inbreng van de naasten is ruimte.  

Uit de reacties na afloop van deze avonden blijkt dat dit ritueel zeer op prijs wordt 

gesteld. In 2017 zijn er drie van deze bijeenkomsten gehouden. 

Zondagmiddagconcertjes 

 Van de door een van de medewerkers geschonken piano, die een plaatsje in de 

huiskamer heeft gekregen, is het afgelopen jaar zeer goed gebruik gemaakt. Een 

van de vrijwilligers die (beroeps) pianiste is, verzorgde, in samenwerking met 

anderen, w.o. een verhalenvertelster, een thai chi-ster, een zangeres, zeer 

afwisselende zondagmiddagconcertjes, onder het gehoor van enthousiaste 

bewoners, familie en vrijwilligers. 

Open huis 

 Op de eerste zaterdagen van februari, april, juni, september en november stond 

de deur van het Buurhuis weer open voor belangstellenden. Dit wordt elke keer 

aangekondigd door middel van een persbericht in een of meerdere plaatselijke 

kranten en de banner die aan het tuinhek hing. Twee vaste vrijwilligers en een 

van de verpleegkundigen zijn dan aanwezig. De animo was elk Open Huis 

verschillend maar heeft toch wel een paar nieuwe vrijwilligers ‘opgeleverd’. 

Gedenkkalender 

 De voormalig hospice-arts Piet van Leeuwen heeft het initiatief genomen, samen 

met Edith Gerritsma, beroepsfotograaf, Wilma Weidgraaf, algemeen coördinator 

van het Johannes Hospitium en Vera Stein, vrijwilliger belast met PR-activiteiten, 

een gedenkkalender te ontwikkelen en uit te brengen. Bij elke maand staat een 

foto met een passend haiku (Japans 17-lettergrepig gedicht). Met deze 

gedenkkalender, een kalender waarop bijzondere dagen kunnen worden 

genoteerd, is het bedoeling extra inkomsten voor het hospice te genereren.  
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In eerste instantie kregen alle vrijwilligers en medewerkers een exemplaar als 

kerstcadeautje. In de loop van de tijd zullen meer initiatieven worden ontplooid 

om het format van deze kalender ook beschikbaar te stellen voor andere 

hospices. 

Adventsviering 

 Traditiegetrouw werd er in De Ontmoetingskerk in Wilnis de adventsviering 

gehouden voor vrijwilligers, medewerkers en hun partners. Ook traditie is dat de 

vaste organist van deze kerkgemeenschap hieraan belangeloos zijn 

medewerking verleent. Dit jaar werd de bijeenkomst muzikaal opgeluisterd door 

het vrouwenkoor Cantantes, een koor waarin een oud-vrijwilliger van het hospice 

meezingt. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Wek mijn zachtheid weer’, naar 

een gedicht van Huub Oosterhuis. Na afloop was er een gezellig en geanimeerd 

samenzijn. 

Deelname Symposium Aandacht voor Sterven 

 Verschillende medewerkers en vrijwilligers waren aanwezig op het symposium 

Aandacht voor Sterven, dat door het Landelijk Expertise Centrum Sterven werd 

georganiseerd in het Bomencentrum in Baarn op 24 mei. 

 

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium 

De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium ondersteunt het hospice en 
maakt ons bestaan mogelijk, mede door ontvangen giften uit acties, legaten en vaste 
donaties ‘De Vrienden’ leveren op deze manier een bijdrage aan het goed 
functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze bewoners. De Stichting 
beheert die giften en schenkingen. Mede door een goed beleggingsbeleid, kan 
jaarlijks het onvermijdelijke exploitatie tekort worden aangevuld 
 
Per 31-12-2017 bestaat het bestuur van de Vrienden uit: 
 
De heer R. Kerkhoven, voorzitter 
De heer J. van Schie, penningmeester 
Mevrouw A. Kool-van Zijl 
Mevrouw M. Reurings 
Mevrouw A. Vianen 

 

Actie en donaties ten bate van het Johannes Hospitium 

 
Brugklassers Veenlandencollege 

 Op het Veenlandencollege in Mijdrecht worden zelfs leerlingen van de brugklas al 

uitgedaagd een eigen onderneming te starten, met echte businessplannen en al. 

In het kader van de Goede Doelenmarkt kozen ze vervolgens in groepen een 

goed doel uit dat hen aansprak om ten bate van dat doel het geleerde in                      
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praktijk te brengen. 22 leerlingen kozen voor het Johannes Hospitium als goed 

doel en wisten door middel van het koken voor docenten, de verkoop van eigen 

gemaakte kaarsen, cup cakes, oliebollen, het ophalen van lege flessen en een 

collecte te organiseren, een bedrag van € 2.100,- op te halen.  

Met eigen ogen konden de brugklassers vervolgens in het hospice komen kijken 

wat er met hun opgehaalde geld is gedaan, nl. de aanschaf van twee leren sta-op 

stoelen voor bewonerskamers. 

Fietstocht RABO Bank 

 De jaarlijks door de RABO Bank georganiseerde fietstocht en waar dan de  

RABO Bank een bepaald bedrag per gereden kilometer ter beschikking stelt voor 

veel plaatselijke organisaties, leverde voor het hospice € 440,- op aan bij elkaar 

gefietste kilometers.  

Ladies Golfdag 

 De Soroptimisten Club Uithoorn/De Ronde Venen maakte een bedrag van  

€ 8.750,- over aan de Stichting Vrienden: de opbrengst van de door hen 

georganiseerde Ladies Golfdag. 

Haringparty 

 De opbrengst van de Haringparty die door de Lions Mijdrecht Wilnis jaarlijks 

wordt georganiseerd, was ook dit keer weer voor ons hospice. Dankzij een zeer 

ervaren veilingmeester in persoon van oud-notaris Forsthövel werd er een 

bedrag van € 7.250,- aan haringen bij elkaar geveild. 

Opheffing Toneelvereniging OKK 

 De Toneelvereniging OKK, sinds 1948 een begrip in Mijdrecht e.o. heeft in haar 

laatste ledenvergadering het doek laten vallen. Gebrek aan voldoende spelers 

om de kunnen bezetten, een teruglopend aantal donateurs en de verandering in 

de maatschappij waren de oorzaak van dit  betreurde besluit. Statutair is bepaald 

dat het batig saldo ten goede moest komen aan een goed doel en in de 

opheffingsvergadering werd unaniem besloten dit ten goede te laten komen aan 

het Johannes Hospitium in Wilnis. Hierdoor kreeg het Johannes Hospitium een 

cheque van bijna € 22.000,- overhandigd. Voor dit geweldige bedrag is inmiddels 

nieuw meubilair voor de woonkamer aangeschaft en zullen alle 30 stoelen 

voorzien worden van nieuwe bekleding. 

Eilandgolf 

 De opbrengst van de jaarlijkse Eilandgolf, georganiseerd door de Ronde Tafel De 

Ronde Venen, was in totaal € 11.000.- op. Dit werd verdeeld over 11 goede 

doelen en op deze manier kreeg het Johannes Hospitium, in persoon van Jan 

van Schie, penningmeester van de Stichting Vrienden, een cheque van  

€ 1.000,- uitgereikt. 
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Nieuw bad 

 Door de grote gift van het VSB-fonds die al eerder in ontvangst werd genomen, 

kon dit jaar een zeer geavanceerd bad voor de bewoners worden geïnstalleerd. 

Donaties 

 Van de 1186 vaste donateurs mocht de Stichting Vrienden dit jaar een 

totaalbedrag van € 56.600.- ontvangen. 

 

Communicatie 

Johannespost 

 In 2017 zijn 8 nummers verschenen van het huisorgaan ‘Johannespost’. De 

redactie bestaat uit 2 vrijwilligers, die wetenswaardigheden, nieuwtjes en 

bespiegelingen uit de organisatie verzamelt en bewerkt en medewerkers en 

vrijwilligers aanmoedigt om ook bijdragen te leveren. Deze gezamenlijke 

inspanningen resulteren in een gewaardeerd intern nieuwsmedium.  

Persberichten 

 Regelmatig worden persberichten en artikeltjes in de plaatselijke kranten 

aangeboden, in de hoop dat deze ook worden opgenomen. Gelukkig is er 

meestal in een of twee (van de drie) lokale bladen wel iets terug te vinden. 

Jaarlijkse Nieuwsbrief voor de donateurs  

 Elk jaar omstreeks mei wordt de nieuwsbrief van de Stichting Vrienden aan de 

ruim 1100 donateurs uitgestuurd. Bij deze nieuwbrief is een acceptgiro gevoegd 

voor de jaarlijkse donatie. 
Om portokosten te besparen wordt voor de bezorging een beroep gedaan op 

vrijwilligers en medewerkers om in hun postcode gebied een stapeltje 

nieuwsbrieven te bezorgen.

Najaarsmarkt Wilnis 

 Op de najaarsmarkt die elk jaar op de tweede zaterdag van september in het 

centrum van Wilnis wordt gehouden, was het hospice ook dit jaar weer present. 

Deze gelegenheid is bij uitstek een plek van waardering, herkenning en verhalen 

voor en door passanten, die vanwege de plaatselijke bekendheid van ons hospice 

en daardoor een warm bad voor hen die de kraam die dag bemensen. De kraam 

wordt ons, in tegenstelling tot de commerciële marktkraamhouders, om niet ter 

beschikking gesteld door de organisatie van deze markt. 

 

  


