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VERHALENBANK
Symbool van betrokkenheid en samenwerking
Afbeeldingen in mozaïek met diepe betekenissen
Vol emotie, passie, liefde, verdriet, warmte
Opgetekend in een bijbehorend boekwerk
Verbeeld en verwoord
Door vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden, hulpverleners
Nabestaanden van gasten
Plaats om te bezinnen, te gedenken, te rouwen
Plaats voor overpeinzing
Om na te denken over levensvragen
Over het einde van het leven en daarna
De bol kent geen begin
En ook is er geen end
Symbool voor eeuwigheid
Een mensenleven daarentegen
Kent slechts een tijdelijk bestaan
Maar als het einde daar is
Is het dan ook werkelijk gedaan?

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2017
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe
Jan Hulsegge, voorzitter

Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Harm Brummel, voorzitter
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Jubileumviering 5 oktober 2016

Hart voor palliatieve zorg

Tien jaar Hospice ’t Huis van Heden een moment om bij stil te staan!
Dat werd op 5 oktober jl. uitvoerig gedaan. Samen met de
vrijwilligers, bestuursleden, initiatiefnemers van het eerste uur,
vertegenwoordigers van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden
en Emmen. 5 Oktober, een zonnige maar frisse herfstdag, begon ’s
morgens voor vrijwilligers, bestuursleden en een aantal genodigden
met de onthulling en de overdracht van de, door de vrijwilligers
ontworpen en gemaakte, ‘Verhalenbank’. Deze fraaie bank siert nu
de toegang tot het hospice. De middag was gereserveerd voor het
officiële deel van de lustrumviering. Naast alle vrijwilligers en
medewerkers van het hospice en Icare werden door voorzitter Jan
Hulsegge tal van gasten welkom geheten waaronder de
burgemeesters van Borger-Odoorn en Coevorden, de heren Seton en
Bouwmeester, en de wethouder van Emmen, de heer Bos. Na het
aansteken van de kaars kreeg gastspreker pastor Marinus van den
Berg het woord. Tijdens zijn arbeidzame leven was hij pastor in een
verpleeghuis in Rotterdam en sinds 2008 geestelijk verzorger bij het
regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Thema van de
inleiding was: “Sterven doe je niet Alleen”. Rode draad in de
inleiding is: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood
hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een
menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. Marinus van
den Berg sprak vanuit zijn ervaringen. Vooral over het maken en
onderhouden van contact met gasten en hun familie. Bij de situaties,
die vanuit de praktijk toegelicht werden, kwam het belang van de
juiste vragen stellen en goed kunnen luisteren sterk naar voren.
Tijdens gesprekken met betrokkenen probeert hij achter de redenen
te komen waarom de communicatie moeilijk verloopt en weet dan
ingangen te vinden om het gesprek te bevorderen. Daarin gaf hij de
aanwezigen op zijn specifieke manier inzage. Vanaf het begin van
de lezing tot het eind zat iedereen geboeid te luisteren. Er was veel
herkenning. Na deze boeiende inleiding was het tijd om ook in dit
officiële deel van de jubileumviering aandacht te schenken aan de
‘Verhalenbank’. Ondersteund door een mooie diapresentatie gaf één
van de vrijwilligers in een korte presentatie aan hoe het idee voor de
bank was ontstaan en wat dit allemaal met zich mee heeft gebracht.
In ieder geval een hechte samenwerking tussen de vrijwilligers, met
als resultaat een prachtige bank. Van het hele proces is door de
werkgroep een jubileumboekwerkje gemaakt dat aan alle gasten is
aangeboden. Waar de heer Bouwmeester de bijeenkomst met een
terugblik op 10 jaar hospice had geopend, was het slotwoord voor
de heer Seton. Dit gebeurde met een mooie terugblik op datgene wat
deze middag de revue is gepasseerd. Vervolgens nam de heer
Bouwmeester nogmaals het woord. Nu met de burgemeestersketting
om. Na een toespraak werd Tineke Heeres, secretaris van Hospice
Zorg, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ( zie pagina
4 van de Nieuwsbrief). De heer Brummel, voorzitter van het bestuur
van de Stichting Vrienden werd tijdens de afsluiting van de middag
verrast door de voorzitter van Rotaryclub Emmen Monarch, die als
jubileumgeschenk een cheque van € 10.000,- mocht overhandigen.
En toen was het tijd voor een informeel samenzijn met een drankje
en een hapje. Er kon voldaan teruggekeken worden op een
geslaagde viering van het tweede lustrum van ’t Huis van Heden.

De VTZD is de organisatie voor Vrijwilligers Terminale Zorg
Drenthe. De vrijwilligers en coördinatoren van VTZD zijn zeer
toegewijde en goed opgeleide hulpverleners die in diverse
omstandigheden intensieve en individuele palliatieve zorg en
begeleiding kunnen geven aan de gasten en hun naasten in het
hospice. Ook in de thuissituatie kunnen zij mantelzorgers
ondersteunen en ontlasten door er ‘te zijn’. Ze zijn van onschatbare
waarde en het VTZD-bestuur heeft enorme waardering voor het
werk van haar vrijwilligers en coördinatoren. Het doel van
palliatieve zorg is om op elkaar afgestemde geestelijke, sociale,
psychische en medische zorg te geven om een zo goed mogelijke
kwaliteit van leven voor de gasten en hun naasten te realiseren.
Gasten van het hospice ‘t Huis van Heden zijn in de laatste fase van
hun leven gebaat bij een serene en rustige omgeving om vredig te
mogen sterven. Daarbij is de professionele en persoonlijke
verzorging en begeleiding van de gasten en hun naasten door de
coördinatoren en vrijwilligers van de VTZD van essentieel belang.
Ze doen dat met grote betrokkenheid, inzet en liefde. Het was fijn
om tijdens de jubileumviering uit vele monden te horen hoeveel
bewondering er is voor alle mensen die zich inzetten voor het
hospice ‘t Huis van Heden. De VTZD vormt een niet meer weg te
denken onderdeel van het palet van zorg in de provincie Drenthe.
Als vrijwilligersorganisatie past ze inmiddels naadloos in de
actualiteit van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de inzet
van professionele zorg door de overheid steeds verder wordt beperkt
en de inzet en betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers
wordt aangemoedigd. Samen met thuiszorg en huisartsen biedt de
VTZD een palliatieve en terminale dienstverlening aan iedereen in
de provincie die dat wil. De VTZD wordt financieel ondersteund
door de rijksoverheid door middel van een tegemoetkoming in de
coördinatiekosten en (nog) exploitatiekosten van de hospices. Die
inkomstenbron vereist voortdurende aandacht van het VTZDbestuur en vormt één van de meest onvoorspelbare elementen van
de toekomst van de VTZD. De wijze waarop de VTZD haar
werkzaamheden in de komende jaren wil organiseren is verwoord
in het nieuwe beleidsplan 2016-2019 (www.vtzd.nl). Het biedt een
doorkijkje in de waarden die vrijwilligers en medewerkers willen
toevoegen waar nodig. En het geeft helderheid over de missie, de
visie en de strategie die het bestuur voor de komende jaren voor
ogen heeft. Samen met de coördinatoren is dit meerjarenbeleidsplan
opgesteld. Het geeft richting aan ons beleid en is daarmee de basis
voor het inrichten van de organisatie en het dagelijks werk. Jaarlijks
vindt op basis van interne en externe ontwikkelingen een bijstelling
plaats op initiatief van het bestuur in overleg met de coördinatoren.
Daarmee is het geen blauwdruk voor de komende jaren, maar een
zich telkens ontwikkelend beleidsstuk dat onderdeel uitmaakt van
de gesprekken in het VTZD-bestuur, in de gesprekken van VTZD
met de hospicebesturen en de coördinatoren en vrijwilligers, met als
doel de actualiteit te behouden die nodig is voor een optimale
kwaliteit van de zorg en ondersteuning die wordt geboden. Namens
het VTZD-bestuur wil ik iedereen die betrokken is bij ‘t Huis van
Heden van harte gelukwensen met het 10-jarig bestaan.
Wim Sulimma, voorzitter VTZD
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Op het laatste pad
Het was een zonnige dag. Het Arriva-treintje van Zwolle naar
Emmen is niet alleen onthaastend, maar ook een mobiele huiskamer.
Je stopt in Dalfsen en je rijdt langs een lang kanaal. Je ziet groene
weiden en een ree in een mini-dierentuin. Ik zag wandelaars op het
Pieter-pad. Ik las nog wat in ‘533’, een dagenboek van Cees
Nooteboom. Wanneer krijgt hij de Nobelprijs voor de literatuur? Ik
mijmerde en schreef en ging met mijn gedachten naar de middag.
Gastspreker mocht ik zijn bij het tienjarige bestaan van ’t Huis van
Heden. Een kleinschalig hospice midden in een bos waar de reeën
je vroeg in de ochtend groeten. Je kunt ze je ziel meegeven. Ik werd
hartelijk welkom geheten in Emmen. Ik was er al tien jaar niet
geweest. Een stad aan het worden met een nieuwe uitstraling. Een
stad voor mensen, dieren en vlinders. Een stad ver van de Randstad,
te lang beschouwd als een uithoek van het land. Alsof er alleen leven
was in Amsterdam en niet in Nieuw Amsterdam. Alleen havens in
Rotterdam, maar ik zag ook hier een haven. Een plaats om aan te
leggen, een plaats om te laden, een plaats om even aan land te gaan,
een plaats om uit te varen. Een veilige haven, maar het kan er ook
waaien en woeden. Cees Nooteboom schrijft er zo beeldend over
dat je het voor je ziet. Is een hospice voor mensen die op hun laatst
lopen ook een veilige haven? Ook als verdriet en pijn razen? Zijn
er dan mensen die de pijn, de onmacht met je uithouden? Ik hoorde
over een verhalenbank die op het laatste moment vanmorgen was
geplaatst bij de entree. Een plaats om te mijmeren en op verhaal te
komen. Een binnenbank buiten. Wie wandelt kan heel dankbaar zijn
voor banken onderweg. Zo staat het in ‘Levenspaden‘ dat ik samen
met Wim Huijser dit jaar mocht publiceren. Nog voordat ik mag
spreken, ontvang ik een boekje met verhalen. Verhalen van mensen
uit ‘t Huis van Heden. Wat een vondst die naam. Ik denk aan Han
Fortmann en zijn boekje Oosterse Renaissance. Het is na veertig jaar
nog niet van gisteren. Hier en nu roept een vogel. Kom hier en nu.
Leef hier en nu. Wees hier en nu. Het zo verzorgde en met liefde
gemaakte boekje met verhalen van en over mensen uit `Een huis met
warmte….` zoals het heet, is een feest voor oog, oor en hart. Het
vraagt om onthaast lezen en kijken en het lezen en kijken onthaast.
Voor een tweede keer mag ik deze week te gast zijn bij een
jubilerend hospice. Maandag in Venlo waar ik de eenakter
`hemelvuur´ mocht zien om er daarna met vrijwilligers en
professionals zo over te praten dat het niet werd doodgepraat. Een
avond die ik niet zomaar zal vergeten. Ik voelde er weer de
onmeetbare kracht van een samenleving waar mensen elkaar zien
zonder oordeel. Zo voelde ook deze middag waar iemand een
koninklijke onderscheiding mocht ontvangen, waar een jonge
burgemeester geen ambtelijk taal maar taal uit het hart,
betekenistaal, sprak. De taxichauffeur vertelde me onderweg naar
het station dat hij werkte om te kunnen reizen met zijn vrienden, zijn
partner, moeder van zijn kinderen. Zij is huiverig als ik zeg ‘doe een
warme trui in de koffer……’, dan weet ze al dat we richting
Letland gaan-----. Gaan naar de dood het kan gaan zijn van een
koud, guur en eenzaam pad. Maak niet mooi wat niet mooi is. Het
laatste kan vaak niet mooi worden gemaakt maar wel verlicht als
iemand meeloopt tot de brug. Het licht van een boei opdat je niet
kapot wordt geslagen op een doodsrots. Ik reisde terug met een
sneltrein van Arriva, tot Zwolle die op twee stations minder stopte.
Het verschil is zeven minuten. Te weinig tijd om te vertellen over
deze middag na tien jaar `t Huis van Heden . Geïnspireerd kwam ik
thuis. Ik breng dank voor de invitatie en dank zo……………….

´t Huis van Heden,
´t Huis van Heden
voor de mensen van gisteren
´t Huis van Heden
voor de mensen van nog even
´t Huis van Heden
voor de mensen op hun laatste pad
´t Huis van Heden
voor de mensen op pad naar morgen
´t Huis van Heden
met mensen van vandaag
Met mensen als engelen
mensen die je dragen
Mensen die je dragen
Als je je leven bijna niet meer kunt verdragen
Ze dragen je op handen met hart en ziel
In ´t Huis van Heden
Een lichtplek van liefde
Als het levensbos verduistert.
Lang moge ze leven
Lang zal ze nog leven
De zon ging mooi onder als een warme vuurbal.
Morgen is ze er weer voor ´t Huis van Heden.
De dood is niet mooi, maar wel de liefde die je draagt op je
laatste pad.
5 oktober 2016, Marinus van den Berg
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Tineke Heeres ‘geridderd’

Wist u dat …….








Een blij verraste Tineke met burgemeester Bouwmeester
Tineke Heeres, secretaris van Stichting Hospicezorg ZuidoostDrenthe, ontving op 5 oktober jl. tijdens de viering van het tienjarig
bestaan van Hospice Zuidoost-Drenthe uit handen van burgemeester
Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden een koninklijke
onderscheiding. Tineke is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Tineke Heeres is één van de initiatiefnemers voor
de oprichting van Hospice Zuidoost-Drenthe. Naast haar werk als
klinisch geriater in het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft ze zich
in haar vrije tijd enorm ingespannen om te komen tot de oprichting
van het hospice. Vanaf de eerste dag van de oprichting maakt zij als
secretaris deel uit van het bestuur en vertegenwoordigt zij het
bestuur in vele regionale en provinciale overleggen. Naast haar baan
is zij direct betrokken geweest bij de organisatie van en de
oprichting van de Vrijwillige Terminale Thuiszorg in ZuidoostDrenthe. Tineke heeft er mede voor gezorgd, dat de Drentse
Terminale Zorgorganisaties tot een provinciale organisatie (VTZD)
gefuseerd zijn. Voorts vertegenwoordigde zij het bestuur in de
provinciale begeleidingsgroep en was ze belast met de scholing van
de verpleegkundige medewerkers van het ziekenhuis in de
palliatieve zorg; hiervoor organiseerde ze jaarlijks thema-avonden
op dit specialistisch terrein. Zij is een belangrijke vraagbaak voor
coördinatoren en vrijwilligers, ze geeft lezingen en informatie ook
aan externe instellingen en organisaties in heel het land. Tineke
promoot heel breed de geriatrie bij diverse organisaties, van
stichting Alzheimer Nederland tot en met Vrouwen van Nu. De
klinische geriatrie in het Scheper Ziekenhuis heeft met name ook
dankzij de grote inzet van Tineke Heeres haar huidige vorm
gekregen. Ze is heel initiatiefrijk en volgt ontwikkelingen op haar
vakgebied en deelt deze met anderen of vertaalt deze in
werkdocumenten. Ze is een bruggenbouwer waar het gaat om de
palliatieve zorg en de samenwerking tussen care en cure op dat punt.
Als lid van de Soroptimistclub Emmen draagt ze op diverse
manieren bij aan maatschappelijke doelen in heel het land.
(Bron: Emmen Nu d.d. 5 oktober 2016)








houthandel Bos uit Noord Sleen een houten plaat heeft
geschonken voor het maken van een fotocollage in het Hospice
waar de vrijwilligers op staan?
bloemsierkunst Nita kostbare vazen voor een ‘zacht prijsje’
heeft aangeboden, zodat de rozen voor de herdenkingsbijeenkomst in een mooie vaas kunnen staan?
we elke vrijdag als er markt is van groothandel de Gier mooie
bossen bloemen krijgen aangeboden?
een meneer uit Arnhem die een weekendje in Emmen was
spontaan een bloembakje kwam brengen als dank voor het
goede werk dat de vrijwilligers in het Hospice verrichten?
de bewoners van woonzorgcentrum De Schoel in Sleen een
biercafé hebben? En dat ze elke week hebben gewerkt/gebreid
aan een hele mooie deken voor het Hospice? En dat die nu in
de huiskamer ligt voor koude dagen?
op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 8 oktober,
tijdens de zorgbeurs Borger – Odoorn in Exloo, vrijwilligers
informatie over het hospice hebben gegeven?
ook dit jaar tijdens de Seniorendag bij van der Valk,
vrijwilligers van ’t Huis van Heden een stand hebben bemenst
en veel bezoekers hebben gehad?
een echtpaar vertelde dat ze vaak langs het hospice lopen en
tijdens een regenbui geschuild hebben onder het afdakje bij de
voordeur en toen door de vrijwilligers binnen zijn gevraagd? En
dat ze dat fantastisch vonden?
het hospice ook dit jaar weer heel veel giften en donaties heeft
mogen ontvangen van mensen die het hospice een warm hart
toedragen, de besturen hier heel dankbaar voor zijn en het
hospice zonder deze giften niet zou kunnen bestaan?
aan ‘de Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe’ bij tal
van supermarkten de gelegenheid geboden wordt statiegeld
bonnen te verzamelen en dat de financiële opbrengt van deze
bonnen ten goede van het hospice komt?
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