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JESSICA ZWART-NEETER: ‘MISSIE EN VISIE AANPASSEN, HET IDEAAL BLIJFT’
‘De missie en visie waarmee we gestart zijn, bleek in de prak jk
toch andere consequen es te hebben, dan wij tevoren hadden
ingeschat. Maar we hebben nu - door het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met Evean – een aanpassing
kunnen doen die onze basis verstevigt. We hebben een prach g
gebouw, we hebben veel vrijwilligers die op allerlei fronten ons
huis laten draaien en onze gasten ondersteunen in een huiselijke
sfeer en we krijgen daar bovenop nu professionele
verpleegkundige 24-uurs zorg.
Het wordt er straks vooral beter op!’
Spannende jd
Jessica Zwart, ini a efnemer en nu ook secretaris van het bestuur, blikt terug op een spannende jd, want na
een goed verlopen eerste half jaar met veel dankbare gasten, brak er een zorgelijk tweede deel van het jaar
aan. We hadden voor elke gast recht op 8 uur nachtzorg. Als we drie gasten vanuit drie verschillende
zorgorganisa es hadden, konden we in theorie wel recht kunnen doen gelden op drie verschillende
verpleegkundigen ’s nachts, maar dat doe je natuurlijk niet, met zo’n enorm personeelstekort in de zorg.
Tegelijker jd kregen we veel aanvragen van buiten de Egmonden, zonder dat de begeleidende ondersteuning
van eigen huisartsen en eigen zorgorganisa es geleverd kon worden. Dat betekende te veel druk op de
huisartsen en de zorgorganisa es hier: het was vaak niet te organiseren. Men moest immers ook klaar staan
voor de eigen pa ënten en cliënten. Bovendien is pallia eve zorg van buiten al jd erg ingewikkeld; het gee
niet alleen veel administra eve rompslomp, maar je wilt een zieke toch goed leren kennen. En dat allemaal in
jden van Corona.
Dus ja, we moesten heel vaak ‘nee’ zeggen tegen gasten van buiten. Toevallig kregen we in die periode slechts
tweemaal een gast vanuit de Egmonden, terwijl we de nachtzorg voor de andere aanvragen niet rond konden
krijgen. Frustrerend voor iedereen: bestuur, coördinatoren, vrijwilligers, betrokken families, de desbetre ende
zorgorganisa es. Er moest dus iets gebeuren.’
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Oplossing
‘We namen verschillende op es onder de loep, en besloten het voorkeursscenario van de huisartsen te
volgen: 24-uurs professionele verpleegkundige zorg inbedden in onze opzet. Ik moet toegeven dat het echt
wel gespookt hee in mijn eigen hoofd. Het mooie ideaal waarmee ik begon, dat je als zorgverlener de hele
reis van ziekte tot en met de dood samen met je pa ënt kunt maken, moest aangepast worden!’ Maar de
coördinatoren gingen in Middenbeemster kijken hoe het daar func oneerde, en dat was posi ef. Op basis van
de ervaringen met de verschillende zorgorganisa es tot nu toe, ging het bestuur in gesprek met Evean, de
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organisa e die al veel zorg levert aan andere hospices. Voor mij was dat een volgende pas op de plaats. Ik
werk zelf als regiomanager bij Evean, dus kon en wilde als secretaris van onze s ch ng persoonlijk geen rol in
deze gesprekken hebben. Maar de uitkomst stemt me zeer tevreden. Missie en visie worden aangepast, het
ideaal van een hospice in Egmond blij overeind. Ik vind dat er nu een fantas sch plan ligt.’
Tijd
Jessica denkt dat er nu betere jden aanbreken. Maar eerst gaat Evean werken aan de werving. Om 24-uurs
zorg te leveren zijn er op zijn minst 4 full- mers nodig, maar denkbaar is dat de klus straks geklaard wordt
door meerdere par mers. ‘De zorgleverancier zorgt voor de personele zaken, en de mensen zijn straks in
dienst van Evean, maar gesta oneerd bij ons. Zij zijn te gast in ons huis. De rol van vrijwilligers blij
onveranderd van groot belang: de persoonlijke aandacht, de jd en ruimte om met onze gasten te praten als
zij daar behoe e aan hebben; dat alles blij . ’Maar de aanloop kost jd. Nog even geduld dus voor we weer
full speed in ac e zijn’.
Egmonders welkom
‘Tenslo e: voor gasten uit Egmond die hospicezorg nodig hebben staat onze deur ook nu open. Tot het nieuwe
systeem ingevoerd kan worden, blij het in de Egmonden mogelijk om de eigen huisarts en de eigen
verpleegkundige zorg mee te verhuizen naar Sportlaan 2. De indica e van de eigen huisarts gee de doorslag
voor het verkrijgen van een bed bij ons’.

COLLECTE RUÏNEKERK VOOR HOSPICE EGMOND
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Engele Wijnsma belde. Hij is de dominee van de Protestantse Gemeente van
Bergen, met de monumentale Ruïnekerk als thuisbasis. Men besloot er dit
najaar in zeven achtereenvolgende zondagen aandacht te besteden aan de
‘zeven werken van barmhar gheid’ die in de christelijke tradi e van groot
belang zijn:
de hongerigen spijzen, de dors gen laven, de naakten kleden, vreemdelingen
herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven.
Omdat in de kerkelijke tradi e gelovigen zich van oudsher inze en om
mensen in nood te helpen, worden de wekelijkse collectes jdens
kerkdiensten dan ook vaak ingezet voor goede doelen. In dit geval zocht de
dominee bij elk ‘werk’ en elk thema een toepasselijk doel. Zo werden eerder
de Voedselbank en de Kledingbank bedacht met de opbrengst van een
collec e. Voor het laatste thema ‘de doden begraven’ dacht hij aan ons
Hospice. Onze zorg en aandacht voor mensen in de laatste levensfase zag hij
als een waardevol onderdeel van het proces dat stervenden a eggen. Wij waren er blij mee. Onze coördinator
Els Rosenmöller, zelf van rooms-katholieke huize, nam de honneurs waar en vertelde jdens de dienst in het
kort iets over ons hospice. Ze schreef er achteraf een blog over (www.hospice-egmond.nl/nieuws/blogs ) en
wij mochten een week later een bedrag van € 1000 ontvangen. Wat een mooie schenking was dat!

ELS ROSENMÖLLER, COÖRDINATOR HOSPICE, MAAKT EEN MAGAZINE:
‘HET LAATSTE AVONDMAAL’
Ze hee twee passies, Els Rosenmöller. Zij bekleedt, samen met Nathalie
Groot, de func e van coördinator in Hospice Egmond. Het verbaast dan
ook niet dat passie 1 de pallia eve zorg, het begeleiden van terminaal
zieken, betre én het minder beladen maken van alles wat met de dood te
maken hee .
Verder staat ze graag achter het fornuis, bedenkt menu’s en hee oog voor
de aankleding van de tafel. Dat alles tezamen is passie 2. Els brengt deze
twee passies bij elkaar en organiseert desgewenst voor gasten in het
hospice een bijzonder ‘laatste Avondmaal’.
Nu gee ze daarover in eigen beheer ook een magazine uit met de tel
‘Het Laatste Avondmaal’. Haar uitgever (‘For You Media’) zorgt voor
vormgeving en drukken. Els breekt zelf nog het hoofd over de verspreiding:
ze hoopt de reguliere boekhandel mee te krijgen, zodat iedereen het ‘om
de hoek’ kan kopen. De prijs gaat ca € 10 bedragen.
Dona e-ac e
De eerste stap in het proces ging over het bijeensprokkelen van geld, want een beetje boek of magazine
uitgeven kost gauw een slordige zevenduizend euro. Dus Els meldde zich bij www.doneerac e.nl en star e
onder de ac enaam ‘Het Laatste Avondmaal’ een inzamelingsac e. De teller staat inmiddels op zo’n € 5800!
Als Els straks met de verkoop winst gaat maken, schenkt ze dat aan Hospice Egmond!
Drukke jden
Daarna braken drukke jden aan, want voor de produc e moesten plannen gemaakt worden, onderwerpen
afgebakend, er moesten interviews gehouden worden, foto’s gemaakt, en zo nog heel wat meer.
Els benaderde een handvol bekende, maar ook onbekende Nederlanders, steeds met een wat andere
invalshoek. Tim Hofman die voor TV o.a. het programma ‘Over mijn lijk’ maakt, komt aan het woord. Ook Jaap
Jongbloed die in zijn tv-serie ‘Het mooiste meisje van de klas’ met zijn hoofdpersonen terugblikt op de ups en
downs in hun leven, gee zijn visie op leven en dood. Uit de Egmondse samenleving interviewde Els een van
de broeders uit de Abdij van Egmond. Hij is ongeneeslijk ziek en hee Hospice Egmond benaderd als de plek
waar hij - als de jd daar is - zou willen sterven.
In het magazine zijn vier pagina’s gereserveerd voor Hospice Egmond. Daarin een interview met Jessica Zwart.
Ook de coördinatoren en acht verschillende vrijwilligers komen met foto’s en korte quotes aan het woord. Els
maakte ook een pagina: 10 redenen om niet aan de dood te denken en 10 dingen om het wel over de dood te
hebben. Toch wordt het niet te zwaar: er zijn ook pagina’s met sugges es voor welkome geschenken; het is
nooit te laat voor een jn cadeau! Bij het magazine komt een prak sch werkboek met ps voor het koken, de
aankleding en bijbehorende mogelijke rituelen.
De hele inhoud is inmiddels ingeleverd, de uitgever reserveert de hele maand januari voor de eindredac e en
de vormgeving en in februari gaat er dan gedrukt worden.
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Op de website van Hospice Egmond zullen we de stand van zaken vermelden, dus af en toe kijken loont:
www.hospice-egmond.nl/nieuws

FINANCIËLE STEUN BEMOEDIGT
Dit nummer opende met een wijziging in onze missie en visie. Zie Jessica
Zwart-Neeter op pag. 1. Tegelijker jd kregen we bemoedigende
( nanciële) steun uit onverwachte hoeken. Dwars door onze organisa e
heen werken deze gebaren enorm bemoedigend en steunend. Er wordt nu
gewerkt aan het bijstellen van onze protocollen en als we straks de eerste
gasten van 2022 kunnen verwelkomen, gaan bestuurders, vrijwilligers en
professionals er weer op volle kracht tegenaan!
Hartelijk dank aan alle goede gevers, niet in de laatste plaats aan onze Vrienden die ons met een jaarlijkse
dona e van € 15 steunen.
Ook Vriend worden? Zie het formulier op www.hospice-egmond.nl/steun of bel met Marjolein Copier,
vrijwilliger, 06-46492141

FINALE GIFT VOOR HOSPICE EGMOND
Nadat eind 2020 het doek viel voor de S ch ng Maria Bedevaart Egmond, zocht en vond het bestuur in
Hospice Egmond een passende Egmondse bestemming voor het geld dat nog in kas was. Zo overhandigde een
delega e van de laatste bestuursleden onder leiding van mevrouw S. Hopman uit Egmond-Binnen in
november 2021 een mooie cheque ter waarde van € 7000 aan ons bestuur.
‘Wij vonden het belangrijk om het geld, dat immers in het verleden is opgebouwd uit dona es van
Egmonders, binnen de Egmondse gemeenschap een gepaste bestemming te geven. We hebben daar onze
trouwe donateurs ook over gehoord, en er is brede instemming met dit doel’ aldus mevrouw Hopman.
Vanuit de R.K.-kerkgemeenschap, geïnspireerd door de katholieke arbeidersbeweging, zijn ook in de
Egmonden al vanaf 1928 bedevaarten georganiseerd, vooral naar Lourdes. Dat gebeurde binnen de landelijke
Vereniging Bedevaart Maria. Nadat deze vereniging door de teruglopende belangstelling in 2005 ophield te
bestaan is de Egmondse S ch ng Maria Bedevaart
zelfstandig verdergegaan.
Vele jaren lang zijn georganiseerde reizen met begeleiding
voor Lourdes-gangers gerealiseerd: per bus, per trein en
ook wel per vliegtuig. De lokale pastoors gingen bij
toerbeurt mee. Er waren ook wel bedevaarten naar
andere plaatsen zoals Kevelaer, Banneux of Rocamadour
en natuurlijk ook naar Heiloo. In 2020 hee de S ch ng
voor het laatst voor twee mensen nog bemiddeld bij een
bedevaartsreis naar Lourdes.
Foto door Cor Mooij

DONEREN
Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. S ch ng Zeedistel, Hospice Egmond.
Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl.
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