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Rooms-katholieke uitvaartrituelen

Bij ernstige ziekte of in de laatste levensfase, maar bij voorkeur
als iemand nog helder van geest is, krijgt hij de ziekenzalving.
Vroeger heette dit het sacrament der stervenden. Dit gebeurt in
aanwezigheid van familie en bekenden. De ziekenzalving
bestaat uit: biecht, zalving (met gewijde olie maakt de priester
een kruisteken op het voorhoofd en beide handen van de zieke),
zegen (handoplegging) en de eucharistieviering (gewijde
hostie). De zieke krijgt vergeving van zonden. De band met
Jezus voor het leven na de dood wordt hierdoor versterkt. Tevens
is het de gelegenheid voor vergeving en verzoening.
Na het overlijden bereidt de priester of de pastoor in overleg met
de direct nabestaanden de uitvaart voor. Men kiest teksten en
liederen. Cremeren is sinds 1963 toegestaan met de restrictie dat
de as uitsluitend in gewijde grond of een graf wordt geplaatst of
ondergebracht in een nis die onderdeel uitmaakt van een gewijde
muur. De rooms-katholieke voorschriften keuren het uitstrooien
van de as af en hetzelfde geldt voor het thuis bewaren van de
urn. Bij een crematie vindt de eucharistieviering in de
parochiekerk plaats. Afhankelijk van de wens van de
nabestaanden kan de woord- en gebedsdienst daar ook gehouden
worden of in de aula van het crematorium. In veel gevallen
nemen uitvaartondernemingen de zorg op zich voor de dienst en
verdere afwikkeling in het crematorium. Dit komt door het
beperkte aantal priesters en hun werkdruk. De afstand tot een
crematorium is vaak een te grote aanslag op hun tijd.
De traditie om bij de gestorvene te waken tot het moment van de
uitvaart is nagenoeg verdwenen. Er kan een avondwake
gehouden worden op de avond voor de uitvaart, t.w. in de kerk
of de aula van een bejaarden- of verpleeghuis. Bij die
gelegenheid belicht men het leven van de gestorvene en bidt men
voor hem en de nabestaanden. Gezangen en voorgelezen teksten
vullen verder deze wake. De mogelijkheid tot condoleance en
het tekenen van het register vindt meestal tijdens de uitvaart
plaats. De uitvaart begint met de tocht naar de kerk. Naasten
begeleiden de kist waarop bloemen gelegd zijn. Bij binnenkomst
in de kerk loopt de priester naar de stoet en sprenkelt wijwater
over de kist. Het kerkkoor zingt. De kist wordt tussen twee
brandende kaarsen geplaatst voor in de kerk. De goede
eigenschappen van de overledene worden tijdens de requiemmis
gememoreerd en er wordt gebeden voor hem en voor de
nabestaanden. Als herinnering aan de overledene kan men
bidprentjes uitdelen. Als laatste besprenkelt de priester de kist
met wijwater en bewierookt de kist. De priester en misdienaars
verlaten de kerk onder koorgezang. Andere aanwezigen volgen,
waaronder de dragers met de kist. Klokken worden geluid en
zwijgend gaat men naar de begraafplaats. De priester
positioneert zich bij het uiteinde van het graf en een parochielid
met kruis aan het hoofdeinde. Zonder woorden sprenkelt de
priester wijwater over de kist en bidt daarna het onzevader en
weesgegroet. De kist kan op het graf blijven staan of de dragers
laten de kist in het graf zakken. Met een schepje strooit de
priester aarde over de kist vergezeld van de woorden 'Gij bent
stof en tot stof zult gij wederkeren'. Hierna is het de beurt van de
nabestaanden en andere aanwezigen om ook een schepje aarde
te strooien. Dit kan ook vervangen worden door het
besprenkelen van de kist met wijwater of het strooien van
bloemen. Overigens kunnen parochies zelf elementen aan de mis
toevoegen en is er ruimte voor persoonlijke inbreng door de

nabestaanden zoals het plakken van kindertekeningen op de kist,
persoonlijke teksten of liederen. Als herinnering aan de
gestorvene dragen de nabestaanden op diens sterfdag of
verjaardag dikwijls een mis op. Men bidt in het bijzonder voor
de overledene en eventueel andere gestorven familieleden. De
familie kan zich in de loop van het jaar aanmelden voor het
opdragen van een mis voor de overledene, bijvoorbeeld bij diens
geboorte- of sterfdag. Op Allerzielen (2 november) worden alle
overledenen van dat jaar in een mis herdacht.
Helen Bosma

Palliatieve sedatie

Vaak bestaat er onduidelijkheid over het begrip ‘palliatieve
sedatie’ en heerst er onwetendheid over wat dit inhoudt voor de
stervende. Coördinator Jannie Dol legt uit:
Het bestrijden van klachten, problemen en symptomen is in
palliatieve zorgverlening het allerbelangrijkste. Het leven
dragelijker en comfortabeler maken door lijden te voorkomen of
te verlichten is het hoofddoel van de zorgverlening. Niet de
lengte maar de kwaliteit van het leven staat centraal.
Toch kan er een moment komen dat er sprake is van ondragelijk
lijden. Het lijden aan het eind van het leven kan soms zo zwaar
zijn, dat het verlagen van iemands bewustzijn(sederen) het enige
is dat de situatie nog kan verlichten.
Deze behandeling wordt Palliatieve Sedatie genoemd.
Palliatieve sedatie is bedoeld om de patiënt rust te geven, zodat
hij geen pijn, geen onrust en/of geen angst meer voelt. De arts/
verpleegkundige dient een medicijn toe om een
bewustzijnsdaling te bereiken. Het zoeken naar de goede dosis
van de medicatie kan even duren. Dit komt omdat het vooraf niet
precies te voorspellen is hoe iemand op het medicijn reageert. Er
zijn twee manieren van palliatieve sedatie:
1. Continu, de patiënt verkeert in verminderd bewustzijn,
tot aan het overlijden. Het lijkt dat de patiënt in diepe
slaap verkeert.
2. Kortdurend of met onderbrekingen, een oppervlakkige
sedatie waardoor er tussendoor nog contact kan zijn
met de patiënt.
Een arts mag palliatieve sedatie
toepassen als hij verwacht dat de
patiënt niet langer dan twee weken te
leven heeft en ondragelijk lijdt door
symptomen die niet op andere wijze
te verhelpen zijn. Soms bestaat er
wat onduidelijkheid over palliatieve
sedatie. Soms wordt er gedacht dat
palliatieve sedatie een soort
euthanasie is, maar dan wat langzamer. Dit is niet het geval:
palliatieve sedatie is niet bedoeld om de dood te bespoedigen.
De patiënt overlijdt uiteindelijk aan de ziekte, niet door de
medicatie.
Het is voor iedereen belangrijk om op tijd met uw huis(arts) over
het einde van uw leven te praten. Dit kan angst en onzekerheid
bij u wegnemen. Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw
arts u de zorg kan geven die bij u past.

Bron: www.palliatievezorg.nl

www.zorgvoorbeter.nl

Je hoeft niet strek te zijn iets vast te houden,
Je moet sterk zijn iets los te laten.
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Het Hospice tijdens de coronacrisis (2)

In onze Nieuwsbrief 1/2020 (juni 2020) hebben we u uitgebreid
geïnformeerd hoe het Hospice door de eerste golf van het
coronavirus is gekomen. Gelukkig konden we toen, al was het
maar met drie kamers, het Hospice de gehele periode
openhouden en heeft er zich geen enkele coronabesmetting in
het Hospice voorgedaan.
We waren dan ook heel blij dat er op 10 juni weer voldoende
vrijwilligers beschikbaar waren en gemeld kon worden dat de
vierde kamer weer beschikbaar was. Enige tijd later konden ook
in de vijfde kamer weer gasten opgenomen worden.
Na de zomer bleek dat het coronavirus toch zeer weerbarstig is
en kondigde zich een tweede golf aan.
Tijdens de eerste golf in het voorjaar, viel het aantal
besmettingen in Drenthe mee. Nu met de tweede golf, kunnen
we niet meer zeggen dat het meevalt. Het aantal besmettingen in
Drenthe steeg de afgelopen tijd snel, en met name in Emmen is
het aantal besmettingen fors gestegen.
Het coronavirus heeft een grote invloed op het leven van
iedereen, zo ook in het Hospice. Terwijl vrijwel alle bijna-thuishuizen, zoals de low-care hospices ook wel worden genoemd, in
Nederland dichtgingen, konden wij openblijven, doordat o.a.
een grote groep vrijwilligers bereid was te blijven komen.
Terwijl we nog steeds trots zijn dat we open konden blijven,
brak er ook voor een ieder in ’t Huis van Heden een spannende
tijd aan. Doordat we te maken kregen met deze sterk stijgende
cijfers van besmettingen in de regio, moesten we ons beleid
aanpassen. De bestaande regels, zoals met klachten thuisblijven
en 1,5 meter afstand, worden uiteraard gehandhaafd. Maar waar
voorheen een mondkapje nog niet nodig was, waren we nu
genoodzaakt om wel mondkapjes te gaan dragen in het Hospice.
Er is een registratieplicht voor de bezoekers en iedereen dient
zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst en het verlaten van
het pand. Dit geldt voor de vrijwilligers, de zorgmedewerkers,
maar ook voor de bezoekers. Het Hospice beschikt inmiddels
over sneltesten, zodat we gelijk kunnen testen als er twijfel
bestaat of er sprake is van een besmetting. Zo wordt alles in het
werk gesteld om besmetting tussen gasten, vrijwilligers,
zorgprofessionals en bezoek te voorkomen. Om te kunnen
waarborgen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om
de juiste zorg te verlenen is het aantal gastenkamers tijdelijk
teruggebracht naar drie. Ook tijdens deze tweede coronagolf
blijkt weer dat het aantal aanmeldingen voor opname aanzienlijk
minder is dan bijvoorbeeld in de zomerperiode en dezelfde
periode afgelopen jaar toen er nog geen sprake was van corona.
Er zijn dan ook geen wachttijden ontstaan vanwege het sluiten
van twee kamers.
Als bestuur hechten we zeer aan de veiligheid van onze
vrijwilligers, zorgprofessionals, coördinatoren en hun naasten en
natuurlijk onze gasten. Ook willen wij hier nogmaals onze dank
en waardering uitspreken naar onze zorgprofessionals en
zorgvrijwilligers die de zorg voor onze gasten vooropstellen en
er daardoor voor zorgen dat ons Hospice nog steeds gasten kan
ontvangen.
In stromend water wordt geen beeld weerkaatst,
Wel echter in het spiegelend oppervlak van een stille vijver
Alleen wie zelf rustig is kan een rustplaats bieden
aan allen die rust zoeken

Met de wensambulance, een geweldige dag!

Maandag 6 juli mocht ik, als vrijwilligster van het Hospice, mee
met de wensambulance ter vervulling van een wens van een gast
in het Hospice om nog één keer de boerderij en de voetbalclub
te bezoeken. Onze gast heeft circa 10 jaar geholpen op de
boerderij in Ees. Het is een melkveebedrijf met nu 190 koeien.
Hij werd ontvangen door de boer, de boerin, de echtgenote van
de gast, zijn zoon met vriendin, zijn broer en schoonzus en de
190 koeien die voor deze gelegenheid vanuit de wei naar de stal
werden geroepen. Dat was een heel spektakel waarvan onze gast
intens genoot. Daarna in de stal tussen de koeien koffie
gedronken.
Om 12.30 uur zijn we naar de voetbalclub Ees gereden waar hij
vele jaren heeft gevoetbald als keeper en ook een poosje de jeugd
heeft getraind. Daar was een
ontvangst met teamgenoten en
zijn schoonouders geregeld.
Onze gast wilde graag nog één
keer in het doel staan en deze
wens is ook uitgevoerd.
Als afsluiting van de dag zijn we
nog even naar het graf van hun
zoontje gereden. Dit was erg emotioneel.
Het was een mooie zonnige dag met af en toe een fikse bui. Onze
gast had de hele dag een lach op zijn gezicht. Ik heb veel respect
voor de vrijwilligers van de wensambulance, ze kwamen
helemaal uit Rotterdam en hebben onze gast en zijn familie een
warme herinnering gegeven.
Nicolette, vrijwilligster ’t Huis van Heden

De coördinatoren staan u graag te woord

Als je te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt voor iedereen
een onzekere periode aan. Voor de patiënt, maar ook voor de
naaste familie. Want ondanks alle hulp van de huisarts en
wijkverpleging is het verzorgen van een geliefde een intens
proces, zowel emotioneel als praktisch. Dat er goed opgeleide
vrijwilligers zijn, die je kunnen bijstaan, is nog niet bij iedereen
bekend.
Vrijwilligers kunnen u bijstaan in het Hospice, maar ook bij u
thuis. Maar wat doen de vrijwilligers?
Door er gewoon te zijn, brengen de vrijwilligers rust en ze geven
concrete hulp aan de patiënt zelf. Daarnaast ondersteunen ze ook
naasten en mantelzorgers. De vrijwilligers verrichten geen
medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. In de
praktijk doen zij vaak dezelfde dingen die je als partner,
familielid of andere naaste doet. Zo krijgen deze mantelzorgers
de gelegenheid even ‘ontslagen’ te worden van de vaak zware
zorgtaak. Ze kunnen even boodschappen doen, sporten of
anderszins tot rust komen.
Hebt u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor
u persoonlijk, dan staan de coördinatoren u graag te woord. U
kunt ook een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis of in
het Hospice, waarbij de coördinator u graag een rondleiding
geeft in het Hospice. Ook de afweging of het mogelijk is om
thuis te blijven of dat de voorkeur uitgaat naar een verblijf in het
Hospice kunt u met hen bespreken.
Jannie Dol en Anita Rosenbaum, coördinatoren.
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Een fijne blijk van waardering!

Baneuil, 23-09-2020
Beste coördinatoren, medewerkers, vrijwilligers van ’t Huis van
Heden,
Vandaag een jaar geleden kwam ik samen met mijn zusje K---aan in jullie Hospice. De liefdevolle zorg die julllie K…. (en ook
mij) hebben gegeven zal ik nooit vergeten! Nogmaals veel dank
daarvoor!
Wat jullie mensen, op het eind van hun leven geven is werkelijk
grandioos. Ik hoop dan ook dat jullie (ondanks de zorgelijke
toestanden w.b. Covid) nog heel lang dit werk kunnen doen.
Véél sterkte wens ik u allen om in het hospice te werken in deze
moeilijke Covid-tijd.
Met vriendelijk groet, M.K.
Bovenstaande brief die het hospice mocht ontvangen samen met
een mooie donatie, is geplaatst met toestemming van de
schrijfster. Ze wil daar nog graag het volgende aan toevoegen;
‘Ik hoop van harte dat er veel mensen, met de zelfde positieve
ervaringen, hun blijk van waardering zullen uiten. Niet alleen
met woorden, maar ook door een donatie aan de Stichting
Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe.
Het is zo ontzettend belangrijk en kostbaar dat in Nederland,
mensen in hun laatste levensfase welkom zijn in een hospice. In
de streek in Frankrijk waar ik woon, heb ik die mogelijkheid
helaas nog niet ontdekt.

Ervaring als vrijwilliger vanaf het eerste uur

Alweer 14 jaar geleden begon ik als vrijwilliger te werken in ons
Hospice ’t Huis van Heden. Omdat ik een van de eersten was die
daar begon, voelde het alsof wij het wiel nog moesten uitvinden.
We hadden natuurlijk wel een gedegen opleiding vooraf
gevolgd, maar nog niemand had er als zodanig gewerkt.
Het voelde toch direct goed voor mij, toen ik onze eerste gasten
kon gaan verzorgen en bijstaan. Na een aantal maanden moest
ik mijn beeld dat ik had van een Hospice bijstellen. Ik had
verwacht veel meer in gesprek te gaan met onze gasten over het
leven en de dood, hoewel dit natuurlijk wel voorkomt. Gelukkig
zijn er veel familieleden en vrienden om hen heen waarmee de
gast dit vooral doet. Mooier kan het niet zijn. Toch moest ik
daarom wel voor mijzelf een knop omzetten, wat het anders
maakte maar niet minder mooi.
Nu in deze tijd van corona ”ZIJN” we er nog net zo veel voor
onze gasten en hun familie. Op een enigszins andere wijze, met
beschermingsmiddelen, maar nog even warm, liefdevol en
aandachtig. Een arm om iemand heen en een hand vasthouden
blijven we doen. Het verzorgen, bijstaan, lachen, huilen, zingen,
voorlezen en rouwen komt allemaal voorbij.
Nu na zoveel jaren heeft het mij ook veranderd. De controller in
mij kan ik geheel loslaten wanneer ik mij inzet in het Hospice.
Iedere inzet is anders en valt niet van te voren te voorspellen.
Ook is het veel stiller in mij geworden. Het werk doe ik iedere
keer weer met heel veel plezier. Ook de contacten met zowel
mijn mede-vrijwilligers, coördinatoren en het zorgpersoneel van
Icare zijn waardevol voor mij.
Het is een voorrecht zo dichtbij te mogen komen op het moment
dat de gast zijn/haar laatste stukje van het leven moet loslaten.
Ik ben er dankbaar voor!
Meta van Eck van der Sluijs

Wist u dat……..

















een vrijwilligster van het Hospice iedere dag gratis vers
brood voor het Hospice mag halen bij bakkerij Schoemaker
in Angelslo en dan ook nog regelmatig iets lekkers
meekrijgt voor bij de koffie?
er een landelijke beoordeling geweest van alle websites van
de hospices in Nederland en dat de website van ’t Huis van
Heden beoordeeld is met een ruime voldoende?
het Hospice in juli een heel mooi legaat heeft ontvangen
uit een erfenis? Een waardevolle bijdrage voor de
exploitatie van het Hospice.
het Hospice in november weer een mooie waakmand
gekregen heeft van Monuta?
er een damesclub in Emmen is opgehouden te bestaan en
dat de dames het resterende geld geschonken hebben aan
het Hospice?
een werknemer van SUEZ Emmen in verband met zijn
pensionering zijn werkgever heeft voorgesteld een donatie
te doen aan het Hospice, hetgeen geresulteerd heeft in een
ruimhartige schenking?
het bedrijf Tapir (tapes en lijmen) te Emmen een donatie
heeft gedaan en dat het Hospice daarvoor condoleance
kaarten heeft laten drukken?
de afd. Borger KWF Samenloop voor Hoop de opbrengst
van hun actie dit jaar zou schenken aan het Hospice, maar
dat de actie is afgelast vanwege het covidvirus en dat het
KWF alsnog een bedrag overgemaakt heeft?
onze tuinclub een paar keer per jaar groot onderhoud pleegt
in de tuin? En dat op deze dagen extra handjes zeer welkom
zijn? Heeft u interesse laat het ons weten.
er iedere vrijdag twee vrijwilligers naar het Hospice komen
om daar verse soep te maken voor de gasten en
dienstdoende vrijwilligers?
de gang in het Hospice opnieuw aangekleed kan worden
doordat we daarvoor een gift hebben ontvangen?
een handige vrijwilliger een mooie houten kist heeft
gemaakt waardoor we op een veilige wijze medicijnen
kunnen bewaren?

Hoe steunt u ons?

Als u de functie van het Hospice belangrijk vindt en het werk
dat daar verricht wordt een warm hart toedraagt, dan kunt u ons
steunen met een eenmalige of jaarlijkse gift. Uw gift is welkom
op bankrekeningnummer NL95RABO 0123222877 t.n.v.
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe.
De Stichting is ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 815819730
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