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JESSICA ZWART, INITIATIEFNEMER: ‘ALLE VERWACHTINGEN OVERTROFFEN’
We blikken met Jessica Zwart-Neeter terug op het eerste half jaar dat Hospice Egmond gedraaid heeft. En om
nog maar eens goed in beeld te brengen wat een fantastische prestatie er is geleverd voorafgaand aan de
periode 15 februari 2021 – 15 augustus 2021, eerst
maar eens een plaatje van de hectische tijd tussen
droom en daad: de bouw van het pand en het betrekken
van bewoners, sponsors en donateurs bij de realisering
van de plannen!
Jessica staat hier de pers te woord tijdens een
werkbezoek van de burgemeester van Bergen. Zelfs
Jessica kon zich toen nog nauwelijks voorstellen hoe
mooi het hospice er in februari 2021 uit zou zien!
Maar nu is ze trots en dankbaar voor alle steun die de
organisatie kreeg bij de planvorming, de uitvoering, de
opstartfase en inmiddels het eerste half jaar dat het
hospice daadwerkelijk in functie was. ‘Eigenlijk
streefden we ons doel voorbij’ concludeert ze. ‘We
wilden een kleinschalige voorziening voor de Egmonden
en directe omgeving, een plek in je eigen
woonomgeving, waar je veilig en rustig kunt sterven en waar jezelf en je naasten ontzorgd worden, zodat er
volop tijd en energie is om de laatste levensfase goed door te komen. Daar zijn we in geslaagd, gehoord de
reacties van onze gasten en hun nabestaanden. We krijgen alleen maar complimenten, waardering en
dankbaarheid. Maar tegelijkertijd liepen we tegen een maatschappelijk probleem aan’.
Maatschappelijk probleem
‘Wij worden echt heel veel benaderd door artsen, ziekenhuizen en particulieren uit de wijdere omgeving die
op zoek zijn naar ruimte in een hospice. Er zijn domweg te weinig hospice-bedden! Maar ons concept en ons
beleid zijn gericht op onze eigen woonomgeving. We hebben geen artsen en verpleegkundigen in dienst; het
is juist de bedoeling dat de gasten hun eigen, vertrouwde huisarts en verzorgenden meenemen naar ons. En
dat is in het afgelopen half jaar eigenlijk goed gelukt. Maar nu, anno september 2021, lopen er even geen
aanvragen uit de eigen omgeving, en gaat de roep van verderweg wel door. Het bestuur beraadt zich dus over
dit dilemma: welke mogelijkheden zijn er? En moeten we onszelf niet de tijd gunnen om een opstartfase van 1
á 1,5 jaar in acht te nemen? En wat betekent het voor de mensen die voor de dagelijkse ondersteuning klaar
staan: we hebben in totaal wel zo’n ruim zeventig vrijwilligers die op de een of andere manier bij ons hospice

betrokken zijn. Daarvan zijn er ruim vijftig mensen die om en aan het bed hun belangrijke ondersteuning
willen en kunnen bieden. We willen hen wel vasthouden!
Terugblik
‘We hebben in het eerste half jaar 15 gasten gehad, voor totaal 232 ligdagen. Acht van hen kwamen uit de
Egmonden, vier kwamen er uit de wat ruimere kring van Egmonden, Heiloo, Castricum en Bergen. De anderen
kwamen uit Amstelveen, Hoek van Holland en Uithoorn. Dat is voor een startend hospice wel heel goed.
Ook de samenwerking met de zorgverleners is goed verlopen; zowel de zorgorganisaties als onze
coördinatoren als onze vrijwilligers waarderen dat positief. Dat willen we natuurlijk zo houden. Onze
vrijwilligers tonen zich betrokken en geïnspireerd om hun gastvrouw- en gastheerschap vorm te geven en een
grote bijdrage te leveren aan de sfeer in huis. We zijn echt heel blij met ze! We liepen er wel tegenaan dat een
groot aantal vrijwilligers in dezelfde periode vakantieplannen had; dat kon wel opgelost worden door hen in
tijden van een kleine bezetting alleen te laten werken in huis. Normaal hebben we elke dag vier maal twee
vrijwilligers in huis.’
Corona
‘We hebben in de dagelijkse praktijk niet veel last gehad van de Corona. Natuurlijk waren de maatregelen van
kracht: mondkapjes, ontsmetting, handen wassen, afstand houden. En er vielen – tijdelijk - vrijwilligers af, die
het niet aandurfden om in deze periode extra contacten te leggen met gasten, bezoekers, collega’s. Maar wat
wel een enorme tegenvaller was dat we geen Open Huis konden organiseren voor al die donateurs en
sponsors en Vrienden. We hadden zo graag aan iedereen laten zien hoe mooi het geworden was! En we
konden niet proefdraaien als bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. Eigenlijk hadden we onszelf en al die
mensen die aan het gebouw met hart en ziel gewerkt hadden wel een mooie afsluiting gegund. Jammer.’
Kinderziektes gehad?
‘Natuurlijk wel. Het was in het begin wel heel erg zoeken naar wie doet wat, wie draagt welke
verantwoordelijkheid. Er waren ook niet overal protocollen en duidelijke afspraken voor. Dus, de balans was
er niet automatisch. Maar iedereen werkt wel vanuit een grote passie en zorg. Dus daar komen we wel uit.
Natuurlijk zijn er wisselingen in de bezetting, hoort ook allemaal bij een zich ontwikkelende organisatie.
Een periode van rust, zoals we die nu in augustus/september doormaken meemaken, geeft ons de tijd om te
werken aan protocollen, aan werkoverleg en aan bijscholing voor de vrijwilligers. Er zijn ook dingen die we
niet goed kunnen oplossen, zoals het tekort aan parkeerruimte. Maar daar ligt onze focus niet zo op.
Samenvattend?
‘Ik ben er trots op dat er een fantastisch mooi hospice staat op een fantastische plek, dat we waardering en
dank oogsten van onze gasten en hun families, dat we zoveel vrijwilligers en Vrienden aan ons hebben kunnen
binden. Ik geloof heilig in het belang van dit soort kleinschalige, huiselijke voorzieningen op dorpsniveau, ik
zou dit alle andere dorpen ook van harte gunnen. En wij denken het komende jaar maar eens na in hoeverre
wij een rol moeten en kunnen spelen bij het oplossen van een veel groter maatschappelijk probleem.’

ALIDA OVERNAMS: ‘ONDER DE PARAPLU VAN ’T UNIVERSUM’
Toen Nico Overmars (88) uit Heiloo voor de allerlaatste fase
van zijn leven naar ons hospice kwam, deed hij dat in de rust
en de overtuiging dat niet alleen hij zelf, maar ook zijn vrouw
Alida (84) zijn aanstaande dood had geaccepteerd. Het
echtpaar leefde in de wetenschap dat ze de verbinding met
elkaar zouden houden, over de grens van de dood heen. Dit is
de weerslag van een gesprek met vooral Alida, een bijzondere
vrouw.
We leerden zowel Nico als zijn vrouw Alida Overmars Damhuis in die dagen nog aardig goed kennen. Ze vertelden
beiden hoe zij op de zaterdag van de ‘Grijze Markt’ in
Egmond-Binnen van hun bovenbuurvrouw (‘het voelt meer
als een soort dochter’) een foldertje kregen over het hospice.
Nico vond het wel een mooie kans voor zichzelf en Alida
begreep zijn wens en ging onmiddellijk bellen: met het
hospice, met hun huisarts, met de verzekering. Alle lichten stonden op groen, en de maandag daarop
was het al zo ver. Voor onze vrijwilligers was Nico de ideale gast: vriendelijk, bescheiden, begon elke
dag met de krant en klassieke muziek op een radiozender. Ons oproepen voor een kopje thee of een
sapje deed hij eigenlijk niet. Hij wilde niemand tot last zijn. Hij sprak wel met warmte over zijn grote
liefde Ali(da). ‘Zij is de sterkste van ons tweeën, de meest doortastende, en bovendien iemand met
bijzondere gaven’. Zijn laatste wens was het samen behalen van hun 63-jarig huwelijksdag. Dat
gebeurde bij ons in huis: Nico ziek en bedlegerig, Alida (84) kwiek, gezond en genietend van de
huiselijke sfeer in het hospice. ‘Ik voelde me hier welkom en voelde me ook gelijk thuis’ zegt ze
terugblikkend. Vanaf de dag voor het huwelijksfeest bleef Alida in het hospice logeren, in de
wetenschap dat hij nu ook in hoog tempo achteruitging. Ze willen tot het laatst toe bij elkaar blijven.
Wilde Nico in het begin nog wel een praatje maken over het nieuws, over zijn loopbaan als slager,
over Alida en hun huis in Heiloo, of over klassieke muziek. Ik vertelde hoe mijn kennismaking met de
klassieke muziek begon met het enthousiasme van een leraar op school over ‘De Moldau’. Drie
dagen later toch een belletje van Nico. Hij gebaarde me even naast zijn bed te komen zitten en zette
de muziek harder. De eerste tonen van de Moldau waren al achter de rug. ‘Ssst…even samen alleen
maar luisteren’ zei hij. En na afloop: ‘Hemelse muziek, Ali vertellen’.
En zo ontstond dit interview met Alida Overmars. Geboren in een r.k. gezin in Weesperkarspel, dat al
negen weken na de geboorte van haar broertje ruw uit elkaar gerukt werd toen de vader dodelijk
verongelukte. Het was het begin van wat ze noemt ‘geen leuke jeugd’. Ze verhuisde met een tweede
vader naar Weesp, werd tijdens de magere oorlogsjaren via de kerk ondergebracht bij een gastgezin,
werd later geplaatst op een huishoudschool (‘afschuwelijk’) en ging als 15-jarige werken als leerling
verkoopster in verschillende zaken en als gezinshulp bij particulieren. Leerde als 18-jarige Nico
kennen en trouwde in 1958 met hem. Zij gingen – tot ieders volle tevredenheid – inwonen bij zijn
ouders (‘Schatten’).
‘Nico was een leuke, lieve, rustige man, ook een mooie jongen om te zien, en hij ging helemaal voor
mij. En andersom ook. Ik kon mezelf zijn bij hem; hij zag en snapte mijn gave van helderziendheid en
heldervoelendheid. En dat is zeker niet altijd makkelijk. Ik kan andere mensen helpen, maar neem

dan zelf vaak bijbehorende pijnen en energieën over. Ik ben een medium van ‘Hogerhand’, wat dat
dan ook is. Nico, die zelf ook ervaring had als transmedium (je wordt dan overgenomen door een
andere entiteit), werd daar vaak wel bang of zelfs misselijk van. Hij heeft zich daarvoor op enig
moment bewust afgesloten. ’Eén medium in de familie is wel genoeg’, was zijn credo. Maar hij heeft
me altijd gesteund bij mijn ontwikkelingen in de spiritualiteit; ik kreeg een praktijk aan huis als
medium. Dat kost energie, want het is heel intens, maar het is ook een roeping, een gave, in dienst
van mensen en het Universum. Je kunt het niet negeren, het gaat niet weg, je moet je eraan
overgeven. Nico stond altijd achter me. Hij ging mee naar openbare bijeenkomsten, begreep en
steunde me.’
‘Hoe kunt je zo rustig naar zijn dood toe leven?’
‘Nico is zo sterk. Wij houden de verbinding. Zijn aardse deel is op, maar er is meer in het universum.
Ik voel me daardoor gesteund. Ik loop onder de paraplu van ’t Universum.’

STAGIAIRE YAËL COHEN IN HOSPICE
Voor haar en voor ons was het deze zomer de eerste keer:
stagelopen in Hospice Egmond. Yaël Cohen deed het voor haar
Mavo-opleiding aan de Clusiuscollege Castricum.
Van jongs af aan wist ze het al zeker, zij wilde de
verpleegkunde in, net als haar oma Saskia. De route die zij
daarvoor, samen met haar moeder en grootouders had
uitgestippeld, leek logisch: Havo-VWO-Verpleegkunde
studeren. Maar een zware rugoperatie gooide roet in het eten,
daarom belandde ze op de Mavo. Geen nood: de weg MavoMBO- Verpleegkunde was een goed alternatief; de
beroepskeuze bleef staan. En de twee verplichte stages tijdens
de Mavo-opleiding moesten daarvoor de prelude vormen.
Eerst een snuffelstage van een week nu en volgend jaar een
stageperiode van twee weken achtereen.
Omdat haar oma, van professie verpleegkundige, na haar pensionering aan de slag ging als
vrijwilliger bij Hospice Egmond, was het idee gauw geboren. Bij de ziekenhuizen werden alle stages
in de Coronatijd geschrapt, maar bij het hospice werd graag plaats gemaakt voor een gemotiveerde
stagiaire. Ze keek nu mee achter de schermen, maakte ontbijtjes klaar voor de gasten, hielp bij het
schoonmaken, bakte een cake, en volgde de discussies en dilemma’s die zich voordoen in de praktijk
van een hospice.
Saskia gaf in deze periode ook tiltrainingen aan vrijwilligers, want veilig en verantwoord tillen van
gasten moet vooral ook zo pijnvrij mogelijk gebeuren. Saskia demonstreerde en instrueerde, Yaël
kreeg de rol van patiënt toebedeeld. Dat ging natuurlijk prima. Maar het kon ook andersom. Op de
foto is te zien hoe Yaël volgens de regelen der kunst oma Saskia van het bed naar de rolstoel tilde.

ELS ROSENMÖLLER EN HAAR BLOGS
‘Ik wil graag het fenomeen ‘hospice’ laagdrempeliger maken. Hospices zijn
niet eng, maar mooie en waardevolle voorzieningen in onze maatschappij.
Zij bieden mensen in hun laatste levensfase een rustige, warme, huiselijke
omgeving waar alles er op gericht is hen een comfortabel verblijf te geven.
Ik vind het ook belangrijk om verhalen van mensen in die fase meer
podium te geven. Sterven en afscheid nemen hoort bij het leven. Het kan
een intens mooie ervaring zijn. Mensen overzien hun leven en komen vaak
tot de conclusie dat er dingen zijn gebeurd waarvan ze nu denken: ‘daar
had ik ook anders mee om kunnen gaan’. Mensen kunnen dan nog in een
heel korte periode een inhaalslag maken. Dat heeft ook vast te maken met
de veilige omgeving, de zorg en aandacht van onze vrijwilligers, de rust en
de ruimte om tot overdenken te komen. Soms kunnen wij dan een
verbindende rol spelen. Dat is hartverwarmend’.
Aan het woord is Els Rosenmöller, een van onze twee coördinatoren. Zij schrijft elke maand een blog, een
persoonlijk dagboek op onze website www.hospice-egmond.nl over het wel en wee in Hospice Egmond. Ze
houdt van schrijven, dus ze doet het graag. Ze signaleert wel dat haar lezers allemaal vanuit een eigen
perspectief naar zo’n blog kijken. Waar de een het vooral als een korte samenvatting van een mensenleven
ziet, ervaart een ander het als een stukje meekijken of meebeleven van een stervensproces.
Ontroering
Voor haarzelf zijn de reacties van de nabestaanden altijd belangrijk. De familie krijgt de blog altijd voor
publicatie te lezen. ‘Ze zijn ontroerd’. Die ontroering doet haar deugd.
Het proces tussen het schrijven van de eerste regels en de uiteindelijke publicatie vergt een kleine maand.
Een eindredacteur kijkt over haar schouder mee, doet redactionele verbeteringsvoorstellen en kort de blog
streng in tot er ca 500 woorden per keer overblijven. ‘Ik leer daar van, het is een goede samenwerking.’
De blog van Els wordt steeds op de laatste dag van de maand gepubliceerd, en is via de website dan nog lang
terug te zoeken.

BERICHT VANUIT DE VRIENDENKRING: EERST ‘VRIEND’, LATER ‘GAST?’
We zijn te gast in Limmen. Onze gastvrouw is Hetty van den Nieuwenhuijsen, op
het oog vooral een kwieke negentiger. Maar ze dempt die omschrijving
onmiddellijk: de knieën doen niet meer wat ze vroeger deden en bovendien is ze
net hersteld van een beroerte die haar eerst in het ziekenhuis en daarna in een
revalidatiekliniek deden belanden. Maar ze is er toch weer wonderwel bovenop
gekomen, bevestigt ze zelf. En ze wuift de lichamelijke haperingen (al jarenlang last
van hartfalen, kreeg tot driemaal toe een TIA, en ze is eigenlijk té slank) weg. Haar
belangrijkste klachten zijn de eenzaamheid die de meeste mensen van boven de 90
jaar treft en het wegvallen van haar mobiliteit. ‘Familie, vrienden en kennissen om
me heen vallen weg. Ik mis de contacten en telefoontjes met al die overleden
mensen uit mijn oude netwerk. En nu ik niet meer mag autorijden, kan ik er ook
niet zomaar meer op uit’.
Aan de muur hangt een portret van haar man. Hij overleed 12 jaar geleden, vlak nadat het echtpaar vanuit
hun huis in Heiloo verhuisde naar dit appartement in Limmen. Hij was haar grote liefde en ze mist hem nog

elke dag. ‘We waren 58 jaar samen, dan ken je elkaar van haver tot gort, het doet pijn als je dan overal ineens
alleen voor staat, en dat in een nieuwe, onbekende omgeving.’
Ze heeft in haar jeugd en haar latere leven op veel verschillende plaatsen gewoond. Haar huwelijk bracht haar
in Purmerend en later verhuisden ze naar Heiloo. Daar deed ze o.a. vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Ze
prijst zichzelf gelukkig dat ze nog steeds van lezen houdt. Vrijwilligerswerk bleef ze ook doen in Limmen. Zo
was ze tot zes jaar geleden nog gastvrouw/receptioniste bij woonzorgcentrum De Cameren. ‘Dagelijks van
17.00 tot 21.00 uur. Ik heb er veel geleerd en er veel voldoening in gevonden. De mensen in de zorg verdienen
een compliment. Maar van het besluit van de organisatie om de vrijwilligers te ontslaan en het huis ’s avond
onbeheerd te laten, daar snap ik niks van.’
Nu staat ze model voor zoveel ouderen die het plan voor een hospice in de omgeving omarmd hebben en die
lid van de Vriendenkring zijn geworden. ‘Wat ik gezien heb van andere hospices doet me enthousiast zijn.
Zoveel mooier dan te moeten sterven in een ziekenhuis. Een hospice staat voor huiselijk, warm en goed
voorbereid zijn op je allerlaatste levensfase.’ Wat Hetty betreft kan ze het zich voorstellen. Nu een Vriend,
later misschien een gast? ‘Ik zou dat graag doen, als de tijd daar is.’

NIEUWE FOLDER
We hebben een nieuwe, compacte folder gemaakt
waarin de kerninformatie over ons hospice is
samengebald. ‘Palliatieve zorg op een unieke locatie’ is
de titel.
Het gaat over hoe we dit ‘bijna-thuis-huis’ hebben
vormgegeven, wanneer mensen voor een opname in
aanmerking komen, wat onze vrijwilligers doen en hoe
men ons kan steunen als ‘Vriend’ of als donateur. Gratis
op te halen bij het hospice, Sportlaan 2, Egmond aan Zee
of via www.hospice-egmond.nl

DE BLOEMEN VAN RENÉE
MultiFlora heet haar gezellige bloemenwinkel op de hoek van de
Voorstraat en de Schinkelstraat van Egmond aan Zee, maar wij zeggen
altijd ‘De bloemen van Renée’ als er op onverwachte momenten elke
week een bezorger aanbelt met een boeket verse bloemen voor het
hospice.
Wat zijn we deze Egmondse middenstander dankbaar voor deze
regelmatige bloemenhulde. Vrijwel iedereen die bij ons binnenkomt,
ziet als eerste een vrolijk boeket op ons hoge bloementafeltje staan bij
de entree naar de woonkamer. Natuurlijk kopen of krijgen we ook af
en toe incidenteel bloemen voor in huis, maar dit stille gebaar, elke
week opnieuw: dank je wel, Renée Wijker!

VRIJWILLIGERSUITJE 3 SEPTEMBER 2021
Met een vrolijke uitnodiging werden alle vrijwilligers van het hospice naar de boulevard gelokt voor een
nadere kennismaking met de vuurtoren, de Pinck, de KNRM en met de keukens van ‘Van Speijk’ en
‘Natuurlijk’.
Het was prachtig weer, het was gezellig om elkaar eens in ander en groter verband te zien, en er werd
genoten van een afsluitende lunch in het zonnetje, opgeluisterd door het enthousiaste shantykoor ‘De
Zâalnêelden’. Zagen we daar ook niet een paar vrijwilligers van ons…?

SCHOLINGSPROGRAMMA VRIJWILLIGERS
Hospice Egmond biedt aan de vrijwilligers in huis scholing-, trainings- en andere vormingsmogelijkheden aan.
Zo zijn er in september twee avondbijeenkomsten georganiseerd over de do’s en don’ts in de palliatieve zorg
met bestuurslid en huisarts Michiel Zwartkruis.
In oktober staan er twee bijeenkomsten over communicatie op het programma. Door zicht te krijgen op
manieren van communiceren wordt duidelijk hoe we onze gasten optimaal kunnen verstaan en verder helpen
waar nodig. Maar ook de onderlinge communicatie in teamverband komt daar aan de orde.
In november gaat de aandacht naar het gewone werkoverleg en naar een tiltechniektraining. Gasten moeten
zich veilig voelen in onze handen, dus een juiste hulp bij verplaatsen, verliggen of opstaan en zitten moet
getraind worden.

EERSTE VRIENDENDAG MEDIO FEBRUARI 2022
Nu er opnieuw waarschuwende geluiden zijn over het al dan niet handhaven of verlengen van coronamaatregelen heeft het bestuur van Hospice Egmond besloten een eerste Vriendendag uit te stellen tot de
periode van ons éénjarig bestaan. We hopen rond 15 februari alle leden van onze Vriendenkring uit te
nodigen voor een feestelijke terugblik op één jaar Hospice Egmond!
In grote lijnen constateert het bestuur tevredenheid over het eerste half jaar van ons bestaan. We boden toen
gastvrijheid aan vijftien gasten en hun families. In een interview met initiatiefneemster en secretaris van het
bestuur Jessica Zwart-Neeter elders in deze Nieuwsbrief blikken we nader terug op dat eerste half jaar.

DE MARKTEN OP
Mooie ervaringen opgedaan op de Grijze Markt en op de Abdijmarkt,
allebei in Egmond-Binnen. We stonden er met een wisselende bezetting
van vrijwilligers, totaal negen vrouw/man een paar uur in touw.
Er bleek veel sympathie voor het hospice, we hebben veel mensen
gesproken en in ieder geval het een en ander gedaan aan de
naamsbekendheid.
Maar we verkochten ook foto’s, kaarten en ‘bakkies troost’ en ontvingen al
met al zo’n € 350 voor het hospice.

HERDENKINGSBIJEENKOMST
In de historische slotkapel in Egmond aan den Hoef organiseren we op
dinsdagavond 2 november 19.30 uur een bijeenkomst voor de
nabestaanden van de gasten die in ons hospice zijn overleden. Zij
ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Coördinatoren en vrijwilligers bouwen meestal in korte tijd een
bijzondere en intensieve band op met onze gasten. De laatste levensfase
is bijna altijd voor alle betrokkenen een intensieve en belangrijke
periode. Een terugblik op onze gasten, hun naasten en de bijzondere
momenten die het opgeleverd hebben, vinden we van groot belang. We
gaan er een mooie bijeenkomst van maken.

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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