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GEBOUW HOSPICE IS ER KLAAR VOOR
Onzekerheid troef als het gaat om de startdatum voor ons
hospice, maar het gebouw is er klaar voor. Eindelijk
arriveerde ook het hout voor de bekleding van de zijwand
van het gebouw, en onmiddellijk daarna werd rondom
weer duinzand gestort: het hospice staat immers op een
uitloper van de duinen!
Binnen was het ook een drukte van belang: de vitrages en
meubels arriveerden, linnen-en beddengoed werd
geleverd, glaswerk, bestek en servies moest een plaatsje
krijgen, net als schoonmaak- en beschermingsmiddelen.
Het kantoormeubilair moest in elkaar gezet worden en al het verpakkingsmateriaal moest ook weer afgevoerd
worden. De Sligro bood ons een vrachtwagen vol voorraden aan. En elke keer moest er weer een paar uur
schoongemaakt worden, want er komt wat zand en stof mee bij zoveel activiteit!
Voorzitter Jan Mesu stond ‘Flessenpost uit Egmond’ te woord en poseerde in het ingerichte kantoor en Cor
Tervoort hing onze brievenbus op. Het roosterprogramma voor de vrijwilligers is klaar en wordt al druk
ingevuld voor de periode vanaf half februari. Allemaal in de hoop en verwachting dat de coronamaatregelen
leiden tot een situatie die veilig genoeg is om daadwerkelijk te gaan draaien.
Jan Mesu: ‘We volgen de richtlijnen van de overheid. Het is nog onzeker wanneer we open kunnen, maar niet
dát we open zullen gaan. Wij zijn er klaar voor.’

‘GULLE GIFTEN, MOOIE OPSTEKER’
Marit Molenaar, penningmeester van het hospice, kijkt met bewondering en tevredenheid terug op al die
positieve blijken van medeleven met het hospice in de afgelopen jaren. Mocht er in het begin al enige scepsis
zijn geweest over het welslagen van de plannen van de Stichting Zeedistel, dan is het omgeslagen in steun en
in sympathie. Ze ziet in haar financiële boeken dat de steun ook in grote en kleine bedragen is
binnengekomen. Incidentele giften van burgers, vaak anoniem gegeven, maar ook giften van organisaties en
bedrijven die er in hun verantwoording aan hun achterban melding van maken: ‘Ze zijn voor ons allemaal van
even grote waarde’, beklemtoont ze. ‘Gulle giften; steeds weer een opsteker voor ons.’
Een paar voorbeelden willen we hier nog even onder de aandacht brengen. Twee er van zijn berichten die je
met gemengde gevoelens kunt lezen, want beide giften ontvingen we bij de opheffing van een organisatie, en
daar komt altijd een gevoel van weemoed aan te pas.

VROOM, VRIJ EN BLIJ
Ooit had de Oud-Katholieke parochie St Agnes een echte carnavalsvereniging:
‘Vroom, Vrij en Blij’. Opgericht in 1918 als ‘jongeliedenvereniging’, later, toen na
enkele decennia de grote bloei over was, omgevormd tot een carnavalsvereniging.
Maar ook de club die het initiatief nam tot de oprichting van het
Verenigingsgebouw in de Julianastraat in Egmond aan Zee. Bij het honderdjarig bestaan van VVB was wel
duidelijk dat de vereniging door de tijd werd ingehaald. Nog weer twee jaar later viel het doek voor VVB.
Hospice Egmond kreeg de laatste euro’s overgemaakt; € 450!

LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN
In de zomer van 2020 zette ook het bestuur van de Vereniging
‘Liefdadigheid naar vermogen’ uit Egmond aan Zee een punt achter het
bestaan van dit 150 jaar oude genootschap. Opgericht als ‘Tyfusfonds’ in
1870 en veertien jaar later omgevormd tot een breder liefdadigheidsfonds.
Het fonds heeft veel nood kunnen lenigen, maar besloot in 2019 opheffing te
onderzoeken omdat de opbrengsten van de banktegoeden nul waren en het
kapitaal langzaam verdampte door de toch oplopende kosten. Op 5 juni 2020
was de opheffing een feit. Het restant van het kapitaal á € 9000 is
geschonken aan het hospice.
Er staat een mooi verhaal van Luc Lassche in de publicatie ‘Geestgronden’
van december 2020, een uitgave van de Stichting Historisch Egmond. De
moeite waard!

OK OUD PAPIER GROEP EGMOND
Iedereen in de Egmonden kent het wit-gele voertuig dat zich
langzaam door de straten van Egmond Zee en Egmond Hoef wurmt
om oud papier op te halen. De service is een initiatief van senioren
van de Oud-Katholieke parochie, maar er doen inmiddels ook leden
van andere kerkgenootschappen mee. Alle betrokken partijen zijn
blij met dit vrijwilligerswerk. Het brengt bovendien geld op; dat
wordt via de drie kerken in de Egmonden verdeeld over
maatschappelijke doelen. Ons Hospice kreeg van hen in 2020 een
gift van € 500 en onlangs nog een van € 300! We zijn er blij mee.

SLIGRO
Natuurlijk is er voor de start van het hospice ook behoefte aan
praktische zaken als koffie, thee, broodbeleg, was- en
schoonmaakmiddelen, schuur-en sopartikelen enzovoort,
enzovoort. Twee van onze vrijwilligers gingen inkopen doen bij
de Sligro, en vorige week werd alles bezorgd. Zonder rekening
en ook nog inclusief tosti-ijzer, waterkoker en een
koffiezetapparaat voor de vrijwilligers.

Jessica nam de hele handel met dank in ontvangst.

VERDERE ONDERSTEUNING
We krijgen ook bemoedigende mailtjes binnen. Zoals dat van Thomas Broek, oud-inwoner van
Egmond. Hij schreef: ‘Tien jaar geleden overleed mijn moeder in Hospice Alkmaar. Thuis had ze hulp
gehad van Jessica Zwart. Jessica hoort bij de dromers die tegen de stroom inzwemmen en erin
blijven geloven. Nu zijn jullie zeer dicht bij de voltooiing. Halen die eindstreep!’
En R. Koning, ook oud-inwoner: ‘Compliment voor al die anonieme vrijwilligers die achter Jessica
Zwart zijn gaan staan: mooie acties, mooie website, mooie nieuwsbrieven.’

VRIENDENKRING
Tenslotte ook een welkom aan drie nieuwe leden aan de Vriendenkring van het hospice. Zij kozen
ervoor om zich voor langere tijd aan het hospice te binden via een lidmaatschap van de
Vriendenkring á € 15 per jaar. De aanmelding van één mevrouw willen we onze lezers niet
onthouden: ‘Ik ben 92 jaar en hoop eigenlijk wel 100 jaar te worden, en als het even kan gewoon dan
thuis te overlijden. Maar het veilige idee dat er - min of meer bij ons om de hoek – een hospice klaar

staat voor als dat niet gaat lukken, dat vind ik zo geweldig. Ik wil daarom graag een schakeltje in deze
Vriendenkring worden’.
Voor wie dat ook wil doen: ga naar www.hospice-egmond.nl en klik op de knop ‘Vriendenkring’
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DONEREN
Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond.
Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl.
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