
Van de voorzitter van de Stichting Vrienden
De tijd vliegt, al een jaar ben ik voorzitter van de Stichting Vrienden van het Johannes 
Hospitium. Begonnen midden in de onzekere tijd van Covid 19 waar we het najaar ingingen 
met de avondklok, mondkapjes en beperkingen in sociaal contact. 

Op microniveau hebben de medewerkers van ons hospice in deze onzekere tijden er alles 
aan gedaan om de bijzondere zorg die zij verlenen zo goed mogelijk te kunnen continueren. 
De zorgmedewerkers en de ruim 100 vrijwilligers hebben het niet makkelijk gehad. Er zijn 
er die getroffen zijn door het virus en sommigen hebben nog steeds last van complicaties. 
De bewoners van het hospice hebben hier gelukkig geen last van gehad. De continuïteit 
van zorg voor mensen in de laatste fase van het leven moet ook goed zijn en gelukkig kan 
het hospice dit leveren mede door de bijdragen van de donateurs. 

Waar het vrije leven door de pandemie onzeker is geworden is de onzekerheid over de 
financiering van de hospice zorg in ons land ook nog steeds een issue. Gelukkig kunnen wij 
als bestuur van de Stichting Vrienden, mede door uw donatie, een financiële buffer blijven 
garanderen waardoor de zorg ongehinderd door kan gaan. Kijkend naar de toekomst zien 
we deze met veel vertrouwen tegemoet. 

Na het afscheid vorig jaar van Rob Kerkhoven als oud-voorzitter hebben we deze zomer 
ook afscheid genomen van Anneke Kool, gewaardeerd bestuurslid. Anneke is ruim 10 jaar 
verbonden geweest aan de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Ze wil nog 
geen definitief afscheid nemen van het hospice en gaat aan de slag als gastvrouw.
Peter van Rossum, makelaar in de regio, is haar opvolger. Hij heeft als aandachtspunt in 
ons bestuur het meerjarig onderhoud van de panden waar het hospice nu al ruim
20 jaar in resideert. Samen met de coördinatoren zal hij kijken hoe we dit op de juiste wijze 
kunnen vorm geven. 

Dank voor het vertrouwen en uw bijdrage. 

Cora Jonkers
Voorzitter Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
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Het Johannes Hospitium kan 
hoogwaardige zorg bieden, 
mede omdat zoveel vrijwilligers 
met veel toewijding aan ons 
huis verbonden zijn.
Om die zorg te kunnen blijven 
geven, zijn er altijd wel nieuwe
vrijwilligers nodig.

Mocht u zelf interesse hebben, 
of iemand weten, die vrijwilliger 
bij ons zou willen worden,
u weet ons te vinden!



Het wonder
van Wilnis
Bovenstaande uitdrukking werd in de loop van de tijd
in het hospice nogal eens gebruikt als er iets onverwachts
gebeurde dat op dat moment heel goed van pas kwam.
Dat kon van alles zijn z.a. een mooie donatie, een vrijwilliger die 
net nodig was, mensen die langs kwamen met iets bijzonders. 
Dat werd dan het wonder van Wilnis genoemd.

In de afgelopen zomer hadden we weer een wonder van Wilnis, een écht wonder!
Een pompoen, die zomaar groeide, in de tuin naast een bewonerskamer. De groei 
ervan werd met intense belangstelling en verwondering gevolgd door de
bewoonster. En... toen de pompoen volgroeid was, kwam er aan het leven van de 
bewoonster ook een einde, die twee dingen kwamen samen alsof het zo moest zijn.
De bewoonster zag in deze pompoen, net zoals in het sprookje van Assepoester 
waarin de pompoen veranderde in een prachtige koets met paarden die haar
meevoerde naar een andere wereld, ook voor haar de weg naar een andere wereld. 

Bij de bijzondere uitgeleide nam de pompoen een belangrijke plaats in en…
daarna ging hij mee met de bewoonster naar een andere, onbekende wereld;
dit wonder van Wilnis

Herdenken in Coronatijd
Toen in september 2020 de herdenkingsbijeenkomst in 
de Ontmoetingskerk in Wilnis heeft plaatsgehad, hadden 
we niet verwacht dat dat voorlopig de laatste zou zijn 
vanwege alle Coronamaatregelen. Maar gelukkig vonden 
we een manier om de naasten toch te laten weten dat hun 
dierbaren niet worden vergeten en zij ook op deze wijze 
van herdenken betrokken worden.

We sturen de naasten na een aantal weken van overlijden 
een ‘briefkaars’ met een begeleidend schrijven om ze te 
laten weten dat hun dierbare niet vergeten zijn; In onze 
herdenkingsbijeenkomsten is er altijd een moment
waarop de naam van de overledene wordt genoemd en 
door de aanwezige familie een kaarsje wordt aangestoken. 
Dat kunnen de mensen nu thuis doen.

Dat dit gebaar wordt gewaardeerd blijkt uit de reacties 
die wij krijgen. 

Lieve medewerkers van
het Johannes Hospitium

De Ronde Venen,

Heel veel dank voor het toezenden van
de envelop mt briefkaarsje en het

begeleidiende briefje, om op deze wijze
onze dierbare papa te gedenken.
Wat een mooi gebaar! Dat raakt
echt in het hart en doet weer

even terugdenken aan de
bijzondere tijd bij jullie

in het hospitium.



Afgelopen zomer werd het hospice attent gemaakt op het
Menzis fonds door René van Sloten, donateur van de
Stichting Vrienden en al jaren ledenraadslid van Menzis. 

Het Menzis fonds draagt graag bij aan het versterken van leefkracht en 
met name de positieve kracht van gezond leven, bewust zijn van je
gezondheid, mentale fitheid en meedoen in de maatschappij. Menzis is 
een van de grote zorgverzekeraars en is vooral werkzaam in het noor-
den en oosten van Nederland en regio den Haag. Projecten uit deze 
regio’s komen in aanmerking voor ondersteuning maar omdat Menzis 
landelijke dekking heeft kunnen organisaties zonder winstoogmerk ook 
een beroep doen op dit fonds. 

Het Johannes Hospitium heeft door de onzekerheid in financiering van
de zorg weinig financiële mogelijkheid om iets extra’s te ondernemen 
omdat de prioriteit vooral ligt bij de continuïteit van de zorg. We willen
onze bewoners graag zo goed blijven ondersteunen in de laatste fase 
van het leven. 

De hotelfunctie (eten, wassen, maar ook de geestelijke ondersteuning 
van bewoners en hun dierbaren) moet door de bewoner zelf worden
betaald. De bewoner die niet aanvullend verzekerd is zal deze kosten 
(40 euro per dag) zelf moeten bijdragen. Er zijn echter bewoners die 
deze kosten niet kunnen opbrengen. Hiervoor hebben wij het project 
‘het onbetaalde bed’. Bewoners die deze kosten niet kunnen dragen 
kunnen ondersteund worden vanuit dit project. De afgelopen 3 jaren 
hebben wij hiervoor ondersteuning van STAG (Stichting aanvullende 
Gezondheidszorg) fonds Stichtse Vecht gekregen. Dit jaar is dit helaas 
gestopt. Jaarlijks verzorgt het Hospitium 70 - 80 bewoners waarvan 
ongeveer 10 - 15% (deels) aanspraak maakt op dit fonds. Door de 
bijdrage van Menzis kunnen wij deze activiteit continueren waar we erg 
blij mee zijn.

Dit geeft rust voor bewoners en dierbaren, opname in het hospice is
daardoor altijd mogelijk.

De uitreiking van het Menzis fonds vond 14 oktober jl. plaats op het 
hoofdkantoor van Menzis in Wageningen. Wilma Weidgraaf en
ondergetekende waren er te gast. Vele prachtige projecten werden er
ondersteund. Zo waren er een buurtmoestuin voor de voedselbank, 
zangtherapie voor ex-corona patiënten, nieuwbouw van het hospice in 
Heerenveen, logeerbed bij de Mantelmeeuw in Woerden en de inrich-
ting van een schoolplein in Wageningen. 

Cora Jonkers
Voorzitter Stichting Vrienden
van het Johannes Hospitium

Menzis fonds

Wij waren
erg trots dat we
met ons project
ook een bijdrage

ontvingen. 

We danken Menzis
heel hartelijk

voor de € 2.500,- en
vooral René die ons
deze goede tip gaf!

In 2015 werd het Prezo Keurmerk Hospicezorg geïntro-
duceerd. Dit kwaliteitssysteem voor o.a. zelfstandige 
hospices geeft handvatten hoe de zorg op een hoger peil 
kan worden gebracht. Op 22 september jl. was daarvoor 
weer een Audit in ons hospice waarin de gestelde criteria 
daarvoor werden beoordeeld. Altijd een spannende dag die 
veel voorbereiding kost maar het Auditteam was onder de 
indruk van onze werkwijze en de sfeer in ons hospice.
Het geeft aan dat het hospice gedragen wordt door ons 
allen en dat we dat ook uitstralen naar de mensen van het
Auditteam die in veel andere hospices komen. 

De Audit is eenmaal in de 3 jaar en na 1,5 jaar is er dan nog 
een tussentijdse audit van een halve dag. Voor nu zijn we 
trots dat ons keurmerk weer is verlengd.

Prezo Keurmerk
Hospicezorg is weer behaald!



Doneren
Bij deze Nieuwsbrief van de Vrienden ontvangt u voor de laatste keer een acceptgiro

(vanaf 1-1-2023 is deze niet meer geldig). Naast het gebruik van deze acceptgiro
kunt u uw gewaardeerde donatie natuurlijk rechtstreeks op het rekeningnummer storten 

van de Vrienden, zoals dat elders in deze brief staat vermeld.
Voor nog meer betaalgemak is er hiernaast een QR-code afgedrukt. 

  

Scan de QR-code 
en u kunt eenvoudig 
en snel doneren.

Troost
‘Troost bieden kan ook betekenen 

iemand met rust laten.
Dat vinden we vaak moeilijk
omdat we de drang voelen

iets te doen.’

Een kernboodschap als het gaat om troost, volgens onze
algemeen coördinator en verpleegkundige Wilma Weidgraaf. 
Afgelopen zomer werd zij geïnterviewd door een redacteur van 
Antenne, blad voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). 
Het interview wordt in verkorte vorm hieronder weergegeven.

Volgens Wilma is een belangrijk onderdeel van troosten ‘er zijn’ voor 
iemand: 

‘En dat zie ik in een breed perspectief. Het kan betekenen letterlijk 
aanwezig zijn, iemand vasthouden, een ijsje geven of aandacht geven. 
Troost heeft zoveel verschillende facetten. Ook complementaire zorg 
is troost. Dan denk ik aan een hand- of voetmassage, een geurkaars 
aansteken en een stukje voorlezen. Of dat nu uit de Libelle is of uit de 
Bijbel is. Eten kan ook troostend werken. Een Kerstdiner organiseren 
of een kroketje halen. Troost is ‘er zijn’ waarbij we het die ander naar 
de zin maken.
Alles wat de vrijwilliger daarbij doet, kan troostend zijn of helend. Aan 
de andere kant kan het ook teveel zijn al die goed bedoelde aandacht 
van veel verschillende mensen. Ons handelen moet wel een behoef-
te vullen bij de bewoner. Niet iedereen heeft zin om te praten. Het is 
belangrijk dat we luisteren en kijken naar de bewoner om te bepalen 
wat ze willen.
Als bewoners zich begrepen voelen, is dat op zich al troost. Troost 
bieden kan ook betekenen iemand met rust laten. Dat vinden we vaak 
moeilijk omdat we de drang voelen iets te doen. Wij hadden hier een 
bewoner die iedere dag in zijn rolstoel naar de stilteruimte ging. Daar 
zat hij alleen.
Dat hij die mogelijkheid had om zich terug te trekken op een plek waar 
hij niet gestoord werd, waardeerde hij zeer. Niets doen, is een kunst.’

Niet alleen de bewoners hebben behoefte aan troost, ook de
vrijwilligers hebben soms troost nodig: 

‘Het komt geregeld voor dat vrijwilligers iets bijzonders meemaken. Ik 
denk aan een overlijden binnen jonge gezinnen of als hier bekenden 
van vrijwilligers verblijven. Dan komt het soms dichtbij. Oog hebben 
voor de vrijwilligers is hier een vast onderdeel van het werk. Regel-
matig wordt door de verpleegkundigen of de coördinatoren bij een 
vrijwilliger geïnformeerd hoe het gaat. Het is hier zelfs een bespreek-
punt op de checklist bij de afronding van een dienst. Ook rondom het 
sterfbed van de bewoners is er extra aandacht voor iedereen die dat 
nodig heeft.’

Afsluitend wordt Wilma gevraagd of zij zelf ook troost vindt in haar 
werk: 

‘Ik kan getroost worden door één van de collega’s hier. Soms troost een 
bewoner of de familie mij. Dat gebeurt als ik uit een gesprek opmaak 
dat het goed was, dat men tevreden is. Hier moest eens een branddeur 
vervangen worden, een zeer lawaaierige klus. We boden zoveel mo-
gelijk oplossingen voor onze bewoners, van verplaatsen tot oordopjes. 
Eén bewoner was in een fase van opstandigheid en zag nergens heil 
in. Toen ik de dochters van meneer de volgende dag tegen het kwam, 
vonden zij dat wij het maximale gedaan hadden voor hun vader in zijn 
situatie. Kijk, daar haal ik dan troost uit! Het loopt niet altijd zoals je 
wenst. Ik vind het vervelend als er dan nog iets hangt. In zo’n geval 
nodig ik iemand uit om te komen praten. Want luisteren is erkenning 
geven, dat troost de ander en mij ook.’  

Doneren



Johannes Hospitium in cijfers

Blog

Onze koks, elke dag een ander, weten uit ervaring hoe eten ook 
troostrijk kan zijn (zie in Wilma’s interview). Met veel toewijding 
proberen zij een lekkere maaltijd voor de bewoners klaar te
maken, hoe klein die soms ook is. Omdat zij altijd alleen werken 
- zij dragen hun werk, zoals de zorgvrijwilligers en gastvrouwen, 
niet over aan de volgende dienst - hebben zij een kookblog.
Zo weet de kok van de volgende dag wat er de dag ervoor
gekookt is. Een voorbeeld hiernaast:

Uit de keuken

  

Aantal opgenomen bewoners  82
Gemiddeld aantal opnamedagen  14.8
Aantal overleden bewoners  76
Vertrokken bewoners naar elders  2
Bewoners die uit thuissituatie kwamen  42
Uit ziekenhuis, verpleeghuis of van elders  40

Medewerkers  16

Vrijwilligers  102
Waarvan 44 in de zorg
  15 gastvrouwen
  13 koks
  8  voor bloemen en huishouding
  10 voor tuin en techniek
  3 voor overige taken
  9 bestuursleden

Op de in oktober jl. gehouden Openavond/middag hebben zich 10 vrijwilligers
gemeld, die we met open armen hebben ontvangen.

(tot 1 november 2021)

Medewerkers en vrijwilligers wensen u goede feestdagen
een een gelukkig en vooral gezond 2022.

Hallo allemaal,
Gisteravond weer gekookt.
Kamer 1:
Echtgenote at ook mee.Beiden: vooraf groentesoep, hoofd: rundervink,gekookte aardappelen en rode bietjes. Toetje door verzorging gedaan.
Kamer 2:
Mevrouw bekertje groentebouillon.Echtgenoot kop groentesoep
Kamer 3:
Bewoner beker groentesoep
Kamer 4:
Bewoonster en haar man:Rundervink, gebakken aardappels en rode bietjes.Kamer 6:
Mevrouw had weer trek in groentesoep vooraf.Hoofdgerecht: rundervink gebakken aardappelenen Hollandse gemengde sla
De toetjes werden door verzorging rondgebracht.Tot volgende week!! 

Met vriendelijke groeten,Marcel



Van de voorzitter van het Johannes Hospitium

In april heb ik de voorzittershamer van Klaas Dirk Bruintjes overgenomen. Ik vind 
het een eer dat ik dat ik op deze wijze mijn bijdrage kan leveren aan het Johannes 
Hospitium. Ik heb groot respect voor het werk wat daar verzet wordt met behulp 
van de inzet van veel vrijwilligers.

In het dagelijks leven ben ik rector van het VeenLanden College met vestigingen 
in Mijdrecht en Vinkeveen.

Ik zie  er naar uit om de komende tijd kennis te maken met iedereen die het
hospice een warm  hart toedraagt.

Henk Ligthart

Colofon •  Samenstelling en redactie: Vera Stein, Wilma Weidgraaf - Opmaak & drukwerk: Team Switch

In november zijn de verpleegkundigen van het Johannes
Hospitium weer geschoold in het kader van de BIG
(Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 
is een wettelijk, online en openbaar register). 

De voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die 
alleen een deskundige mag doen en voorgeschreven staan in de 
wet BIG. Eenmaal in de 2 jaar moeten deze handelingen worden 
bijgeschoold. 

Het was een leerzame en ook een gezellige dag met elkaar.

Verpleegkundigen bijgespijkerd

Vrijwilligersactiviteiten

  

  

Vanaf december 2020 t/m 16 november 2021
ontving de Stichting Vrienden de volgende
bedragen:

Van donateurs
en particulieren              € 40.502,-
Van Kerken € 19.259,-
Stichting Stag €   4.000,-
(voor het onbetaalde bed)
Rabo club Support €   2.331,-

Op de bankrekening van het Johannes Hospitium kwam
(vanaf 20 december 2020 tot 21 oktober 2021) ook nog
eens het volgende bedrag aan giften en legaten binnen:
€ 55.805,- waarvan een bedrag van € 9.819,- afkomstig
was van de Stichting Asbest Slachtoffers. Deze Stichting
is opgeheven en het Johannes Hospitium ontving het
overgebleven saldo.

Dank aan alle gulle gevers!

Giften en donaties

Gelukkig kon er besloten worden dit jaar toch nog een vrijwilligersactiviteit te 
organiseren. Weliswaar niet met de hele groep vrijwilligers, maar verspreid over 
verschillende dagen. 

Er kon gekozen worden uit workshop bloemenkrans maken of bowlen. En zo 
gingen twee groepen op twee middagen in oktober naar de Pluktuin in Nes aan 
de Amstel om koffie te drinken, bij te kletsen en creatief bezig te zijn, met als 
resultaat een ring versierd met droogbloemen. En een groep vrijwilligers ging 
een middag naar de Bowling Mijdrecht, waar drankjes en hapjes klaarstonden 
ter versterking voor een competitief potje te bowlen.  

De reacties van de vrijwilligers waren enthousiast en vooral blij dat ze toch, zij 
het in kleine groepen, gezellig samen konden zijn.


