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Precies goed 

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen, 
je vuist naar de hemel heffen, 
de tranen laten komen en zeggen: 
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, 
dik, dun, te groot, te klein, 
te lief, onaardig, 
omdat ik lelijk, eerlijk, 
direct, poëtisch, welbespraakt, 
te zichtbaar, onzichtbaar, 
kwetsbaar, 
arm, trots en confronterend ben? 
Daarom zeker! 

En dat de aarde je dan met haar zachte handen 
heel voorzichtig omhoogduwt, 
je op de wang kust en fluistert: 
het is omdat je zo ontzettend mens bent. 
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. 
Net zo mens als andere mensen. 
Precies goed! 

 Babs Gons 
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Boek Een voltooid leven – 
Annerieke de Vries

In het kader van de Internationale Dag van de Pallia-
tieve Zorg op 12 oktober 2019 gaf Annerieke de Vries 
in de Boekenberg in Spijkenisse een lezing over haar 
boek Een voltooid leven, een roman over een doorleefd 
afscheid.  

Annerieke is leidinggevende op operatieafdelingen en 
coach voor startende leidinggevenden. 

In haar werk komt ze veel met verhalen in aanraking 
en van jongs af aan is ze gefascineerd door schrijven. 
Met als gevolg dit boek gebaseerd op wat ze bij het ziek 
zijn en sterven van haar eigen moeder heeft meege-
maakt. 

Deze middag vertelt zij over haar ervaringen vanuit het 
perspectief van dochter en van verpleegkundige. Afge-
wisseld door passages uit het boek, dat is geschreven 
vanuit de beleving van de moeder. 

We starten bij het slecht nieuws gesprek en alle verwar-
ring die daar bij komt kijken. Verschillende manieren 
om hier mee om te gaan: verschil tussen moeder en 
dochters en dochters onderling.  

Door een dochter wordt direct aan de mogelijkheid van 
euthanasie gedacht. Maar moeder besluit anders: zij wil 
er voor gaan. Leven ten einde toe. 

Dit illustreert heel duidelijk het verschil in beleving 
en opvattingen dat er kan zijn tusen betrokkene en 
naasten. Een leerzaam punt voor professionals en vrij-
willigers. Ook de eigen mening van de betrokkene kan 
radicaal veranderen als de situatie daar is. In dit verhaal 
een moeilijke weg, later ook gepaard met verwarring 
en hallucinaties door wat uiteindelijk bleek, een delier. 
Mogelijke oorzaken en verschijnselen werden uitge-
breid besproken. Een arts uit de zaal vulde de infor-
matie aan. Zij vertelde over bestaande DOS-lijsten om 

de kenmerken van een delier te checken en om er met 
elkaar beter mee om te kunnen gaan. 

Een leerzame middag die ons heel goed duidelijk 
maakte hoe flexibel en open je als vrijwilliger en pro-
fessional moet zijn in de palliatieve zorg. Mensen zijn 
ook in de laatste fase van hun leven veranderlijk en 
bereid hun grenzen van wat dragelijk is voor hen, op te 
rekken. 

Teuni Wijma 
Bestuurslid Stichting Hospice VPR

Geweldige donatie van  
SWO Spijkenisse   
In juni ben ik in de ontmoetingsruimte de Mei van de 
Herman Gorterhof in Spijkenisse uitgenodigd voor 
een haringparty en voor het in ontvangst nemen van 
een cheque van 300 euro. Dit bedrag is bijeengebracht 
door gasten van de Open Eettafel. Elke maand hebben 
bewoners van 55 jaar en ouder uit de buurt de mo-
gelijkheid om hier een maaltijd te gebruiken. Tevens 
wordt er na de maaltijd een loterij met mooie prijzen 
gehouden. Vele vrijwilligers maken dit initiatief samen 
met medewerkers van SWO Spijkenisse mogelijk. 

De Waterlelie was voorgedragen als goed doel. Wij 
danken de vrijwilligers en gasten voor deze prachtige 
bijdrage. 

Anja Bollee 
Coördinator de Waterlelie 

Verrassende donatie  
Beeldentuin Ravesteyn 
Bianca de Wit van Joy of Taste heeft tijdens de Beelden-
tuin Ravesteyn de catering verzorgd. Zij had bij de bar 
en de toiletten een donatiebox geplaatst voor een goed 
doel, de Waterlelie. Op 26 juni heeft Bianca een mooi 



bedrag van 150 euro overhandigd aan de coördinato-
ren. Wij danken haar voor dit mooie gebaar.  

Anja Bollee  

Prachtige donatie Rabobank

Op 12 november is de Waterlelie verblijd met het be-
zoek van de heren Cees Engbers en Jacob den Bakker 
van de Rabobank. Er was tijdens de ledenvergadering 
van de Rabobank een voorstel gedaan i.v.m. een nieuwe 
visie op de duurzaamheid, om de gelden die voor-
heen werden gebruikt om voor klanten een kalender 
te drukken te doneren aan een goed doel. Voor dit 
jaar was de keuze op de Waterlelie gevallen. Aan Anja 
Bollee, coördinator werd een cheque overhandigd van 
3500 euro. Wij danken de Rabobank hartelijk voor 
deze fantastische donatie.  

Anja Bollee

Als ergens geluk voor het oprapen lag, 

dan ging ik daarheen op Nieuwjaarsdag. 

Handen vol opgooien, hoog in de lucht, 

dwarrelend door de wind in vogelvlucht, 

langs de sterren en de maan 

zou het dan jouw kant op gaan. 

Al was het een klein beetje maar 

dan wordt het ook voor jou 

een Gelukkig Nieuwjaar!

Mooie donatie Albert Heijn
Het filiaal van Albert Heijn in Rozenburg heeft ons in 
oktober voor het tweede jaar een mooie donatie gege-
ven van 200 euro. Net als vorig jaar hebben de klanten 
hun statiegeldbonnen gedoneerd aan de Waterlelie en 
daar zijn we hen erg dankbaar voor. 

Dank voor de mooie donatie en de heerlijke koekjes! 

Sandy Boender 
Coördinator de Waterlelie

Terugkijken en even stil staan 
met Koos Rentmeester 
Mijn sollicitatiebrief dateert van 17 november 2004, 
gericht aan de Raad van Toezicht van hospice de Wa-
terlelie in oprichting. Wat fijn om samen een momentje 
stil te staan en terug te kijken. Veel veranderingen, die 
er in het hospice zijn geweest, komen voorbij. Ik denk 
aan de wisselingen van de leiding, de inrichting en het 
moderniseren van het huis, het proces van professiona-
lisering in de zorg en de samenvoeging van de vrijwil-
lige palliatieve thuiszorg met hospice de Waterlelie.  

Wat echter nooit is veranderd is de aandacht en zorg 
voor onze bewoners en hun familie. Zij zullen in de 
Waterlelie altijd in het middelpunt van de belangstel-
ling staan. Het bestuur, de coördinatoren, huisartsen, 
verpleegkundigen, geestelijke zorg en een grote groep 
trouwe vrijwilligers staan daar garant voor. Het is een 
mooi en onmisbaar samenspel van zeer betrokken 
mensen.  

Alle begin is.....                                                                                              
In het begin is het best ‘zoeken’ geweest om mijn werk 
als geestelijk verzorger te integreren in de setting van 
een hospice. Veel ervaring met geestelijke zorg in de 
palliatieve sector was er 15 jaar geleden nog niet. In 
al die voorbije jaren heb ik het zien groeien en sterker 
zien worden. En groeien houdt nooit op. Ik durf nu te 
zeggen, dat geestelijke zorg niet alleen in de Waterlelie 
z’n ‘eigen’ plek heeft gevonden, maar zeker ook daar-
buiten gaat geestelijke zorg in de palliatieve sector een 
eigen invulling krijgen.  

Dank                                                                                                                                     
Er zijn voor de ander.........voor elkaar. Een eindje mee-
lopen op andermans wegen, mensen nabij zijn........,  
maar in het bijzonder: levensbeschouwelijke onder-
steuning bieden, in de meest brede zin van het woord,  
aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn 
gekomen en aan hun naast-staanden. Levensbeschou-
welijke ondersteuning bieden raakt al gauw het terrein 
van levensvragen en ervaring van ‘zin’. Ook religieuze 



tradities kunnen zingevend zijn en acceptatie bewerk-
stelligen. Werk, wat altijd “dichtbij” me heeft gestaan. 
Vanuit die basis heb ik in de Waterlelie mijn werk met 
liefde en betrokkenheid kunnen doen. Dank je wel aan 
ieder, die mij daarin hebben gesteund. Dank je wel 
voor jullie vertrouwen, vriendschap, mooie momenten,  
visies en gedachten op het leven, die we met elkaar 
hebben gedeeld.  

Het was fijn om een stukje te mogen meegaan 
op de weg, die bewoners en hun familie gaan in 
een kwetsbare periode van hun leven. Het heeft 
ook mijn levensweg zoveel ‘rijker’ gemaakt....                                                                                     
Het maakt me intens dankbaar. 

Mijn opvolgster Saskia Rijke wil ik heel veel succes 
toewensen, hier in het hospice, maar zeker ook met 
de activiteiten binnen het net opgezette Centrum voor 
Levensvragen op de Zuid-Hollandse Eilanden.   

Toekomst 
Voor de toekomst wens ik ieder heel veel inspiratie toe 
om het werk in de palliatieve zorg met enthousiasme 
en tevredenheid te kunnen blijven doen.  

Veel dank en alle goeds gewenst voor ieder, 

Koos Rentmeester

Start Centrum voor  
Levensvragen Zuid-Hollandse 
Eilanden  
Sinds 2019 is er subsidie beschikbaar gesteld door het 
ministerie van VWS voor geestelijke verzorging bij de 
mensen thuis. Deze zorg wordt geboden vanuit het 
Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden 
(ZHE). 

Woensdagavond 20 november vond een Inspiratie-
avond plaats in de Boekenberg in Spijkenisse onder de 
bezielende leiding van Jan Hoogendoorn. De geestelijk 
verzorgers die verbonden zijn aan het Centrum voor 
Levensvragen gaven aan professionals en vrijwilligers in 
de eerste lijn een beeld van deze nieuwe vorm van hun 
werk.  

Marijke Verzendaal en Lauwrens van der Leer namen 
ons ter inspiratie mee aan de hand van het bekende 
schilderij Een landweg in de Provence bij nacht van  
Vincent van Gogh. 

Geestelijke verzorging kan een weg bieden om weer 
zin in het leven te vinden wanneer het leven van al-
ledag wordt onderbroken door moeilijke situaties zoals 
ziekte, verdriet, verlies en rouw. Meestal lukt dat men-

sen op eigen kracht, maar soms ook niet. Geestelijke 
verzorging kan dan helpen om samen weer een weg te 
vinden door in gesprek  te gaan en goed te luisteren. 
Samen houd je het uit. Samen kan je op zoek gaan naar 
lichtbronnen, naar kracht om verder te gaan. Dat hoeft 
niet in een geloof of andere levensbeschouwing te zijn, 
maar dat kan heel goed in gewone dingen van alledag, 
ieder mens vindt inspiratie op zijn eigen manier. 

Ook bij de afronding van het leven kan de geestelijk 
verzorger helpen: bij het opmaken van de balans, bij 
het afscheid nemen en hoe je dat vorm wil geven, bij 
dingen in je leven die je nog goed zou willen maken, 
geheimen die nog verteld moeten worden, bij moeilijke 
beslissingen rondom het levenseinde.  

Hun verhalen werden afgewisseld door het optreden 
van het duo Bas en Ed. Zij illustreerden op een heel 
herkenbare manier met woorden en muziek wat gees-
telijke verzorging in het leven van mensen kan beteke-
nen.  

Tenslotte gaf Wendy van Geneugten informatie over de 
praktische zaken over het centrum. 

Er was volop gelegenheid tot interactie met de zaal, 
waar gretig gebruik van werd gemaakt, aan het eind 
voortgezet in het café van de Boekenberg. Kortom: het 
was een zeer geslaagde avond. 



Centrum voor Levensvragen 
Aanmelding via 0800 2 400 400 of via  
www.centrumvoorlevensvragen-zhe.nl. Kan door men-
sen zelf of via de huisarts of andere verwijzer; kan ook 
voor iemand anders om wie je je zorgen maakt. 
Plaats: bij iemand thuis.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Het gaat in eerste instantie om drie gesprekken. 
Op de website kunt u ook lezen voor wie deze zorg 
bestemd is. 

Teuni Wijma

Kerstborrel

Op 10 december hadden de besturen van de Waterlelie 
samen met de coördinatoren de jaarlijkse kerstbor-
rel georganiseerd voor de vrijwilligers bij Nummer 
Negen in Zuidland. De locatie was omgetoverd in een 
gezellige kerstsfeer. Annalize en haar team hebben ons 
getrakteerd op zelfgemaakte zoetigheid en heerlijke 
hapjes. Onder het genot van warme chocolademelk en 
heerlijke gluhwijn kwam iedereen als snel in kerstsfeer. 
Men wist elkaar te vinden en ook werd terug gekeken 
op het afgelopen jaar. Ook was er de mogelijkheid om 
kennis te maken met de nieuwe coördinator Marleen 
Boertje-Weltevrede die per 1 januari 2020 is gestart bij 
de Waterlelie. Wij bedanken alle vrijwilligers weer voor 
hun inzet en wensen jullie alle goeds voor 2020! 
 
Anja Bollee

Een onverwacht kerstcadeau
Voor de kerst ontvingen wij een onverwacht leuk 
cadeau van uitvaartverzorgster Monique Penne van van 

der Spek Uitvaart (Monuta). Zij bracht ons als verras-
sing een waakmand voor familieleden die aanwezig zijn 
in het hospice. De mand is onder andere gevuld met 
een heerlijke zachte knuffeldeken, een JBL muziekbox-
je, puzzels, kinderspeelgoed en lectuur. Wat een leuk 
gebaar zo voor de kerst! 

Sandy Boender

Een vriendelijk woord kan drie maanden winter 

doen opwarmen. 

Als je uit de storm komt ben je niet meer dezelfde 

persoon voordat  je er in terecht kwam. 

Japanse spreuken 

Even voorstellen 
Saskia Rijke 
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Saskia Rijke en 
sinds september 2019 als geestelijk verzorger verbon-
den aan hospice de Waterlelie. Ik woon samen met 
mijn man in het mooie Rockanje. De kinderen zijn 
inmiddels de deur uit en we genieten als we tijdens een 
brunch op zondag de kinderen en kleinkinderen aan 
tafel hebben. Naast koken, bij voorkeur de Italiaanse 
keuken, sport ik graag, bezoek elk jaar Concert at Sea 
en ben als dijkwacht vrijwilliger bij het Zuid-Hollands 
Landschap. Maar boven aan de lijst staat toch wel mijn 
dagelijkse strandwandelingen met de honden!  



Ik hoop u in de komende tijd te ontmoeten en met 
elkaar van betekenis te kunnen zijn voor diegene die in 
het hospice aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
 

Marleen Boertje-Weltevrede      
Vanaf 1 januari 2020 ben ik gestart als coördinator bij 
de Waterlelie voor 24 uur per week en stel me daarom 
graag aan jullie voor. 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Marleen Boertje-Weltevrede. Ik ben 52 
jaar en woon met mijn man Gert in Barendrecht. Sa-
men hebben we drie dochters. Marit (24), Rosan (21) 
en Amber (18). Marit is na haar opleiding toerisme een 
lange reis aan het maken in Australië. Gert en ik wil-
len haar in april bezoeken. Rosan woont in Rotterdam 
en studeert ‘Jeugdrecht’ en Amber doet dit schooljaar 
eindexamen van de Middelbare school.  

Wat brengt mij in hospice de Waterlelie? 
Zorg aan mensen in hun laatste levensfase heeft altijd 
een plek gehad in mijn loopbaan en privéleven. Mijn 
loopbaan is gestart als wijkverpleegkundige en daarbij 
heb ik de palliatieve zorg als zeer waardevol ervaren. 
Deze zorg stond in die tijd nog in de kinderschoenen. 
Later ben ik als docent gaan werken op het Albeda 
College voor de opleiding tot Verzorgende-IG en 8 jaar 
geleden ben ik leiding gaan geven aan een onderwijs-
team.  

Van dichtbij  heb ik in de afgelopen jaren mogen voe-
len en ervaren hoe belangrijk warme en goede zorg is, 
wanneer een dierbare in een laatste levensfase is. Ruim 
3 jaar geleden is in Barendrecht Hospice de Reiziger 
opgericht. Hier ben ik betrokken geweest bij de oprich-
ting, gaan werken als vrijwilliger en actief geweest in 
diverse werkgroepen. Daar is de wens ontstaan om van 
mijn passies mijn werk te  maken. 

Mijn passie voor leidinggeven en zorg verlenen in de 
laatste levensfase komen in de functie van coördinator 
samen. Ik ben daarom erg dankbaar dat ik binnen de 
Waterlelie de kans krijg om dit te gaan doen en kijk uit 
naar onze samenwerking. 

Opnieuw een mooie donatie 
van Boek met een Doel
Op 17 januari vond voor de zesde maal de uitreiking 
plaats van de cheque van Boek met een Doel, de boek-
winkel waar je tweedehands boeken koopt en waarbij 
de opbrengst naar een goed doel gaat. De winkel is 
gevestigd aan de Nieuwe Binnenweg 194 in Rotterdam. 
Astrid van Eck  is oud-vrijwilliger van de Waterlelie en 
initiatiefnemer van Boek met een Doel. Zij is ook werk-
zaam bij printshop Easy Repro, die ruimte beschikbaar 
heeft gesteld voor de verkoop van de boeken. Mensen 
kunnen in de winkel, maar ook via de website  
www.boekjeswinkel.nl tweedehandsboeken kopen. 
Anja Bollee mocht voor de zesde keer een cheque in 
ontvangst nemen met het mooie bedrag van 1.615,00 
euro. Wij danken Boek met een Doel voor dit gewel-
dige bedrag.

Anja Bollee

Meer informatie
Wilt u als vrijwilliger thuis en/of in het hospice werken 
of wilt u gewoon meer informatie? 

Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinatoren 
Anja Bollee, Nelly de Jonge, Marleen Boertje-
Weltevrede of Sandy Boender, telefoon (0181) 698 
889, e-mail info@hospicedewaterlelie.nl of neemt u 
een kijkje op onze website www.hospicedewaterlelie.nl. 
U kunt zich hier aanmelden als vrijwilliger of als vriend 
en diverse publicaties downloaden. 



Stichting Estafetteloop al jaren 
actief voor goede doelen 

Op 27 oktober 2019 werd voor de vierde keer de 
herfstloop georganiseerd door Stichting Estafetteloop. 
Deze stichting zet zich al jaren in voor plaatselijke goede 
doelen. De Waterlelie mocht ook in 2019 weer het goede 
doel zijn, waar we heel blij mee zijn. De herfstloop is een 
jaarlijks evenement; de route loopt dwars door de Maas-
wijk in Spijkenisse. 

Namens de Waterlelie mocht ik die dag aanwezig zijn. 
Samen met twee vrijwilligers hebben we nog een handje 
geholpen bij de organisatie. Allereerst mochten de kinde-
ren lopen voor de 500 en 1000 meter. De kinderen de-
den allemaal heel erg hun best om een mooie tijd neer te 
zetten. Hierna werd het startschot gegeven aan de lopers 
van de 5 en de 10 km. Uiteindelijk hebben circa 140 
lopers meegedaan. Eerdere collectes huis aan huis en op 
de markt van Spijkenisse hebben geleid tot een prachtig 
totaalbedrag van 2.540,72 Euro!  

Ik mocht het bedrag in ontvangst nemen op woensdag 
6 november in hospice de Waterlelie. Alle mensen van 
de Stichting Estafetteloop, dank jullie wel voor de mooie 
donatie en alle inzet bij de activiteiten voor de Waterlelie. 

Sandy Boender

Spijkenisse SPARK marathon   
 
Op zondag 15 december hebben 1500 mensen hun 
hardloopschoenen aangetrokken voor de 14e editie 
van de Spijkenisse SPARK marathon. Naast een hele 
konden ook een halve marathon, 5 en 10 kilometer 
worden gelopen. De route van de marathon liep door 
de polders van Nissewaard en langs de Bernisse. Al 

vroeg waren onze vrijwilligers aanwezig om de lopers 
succes te wensen en om geïnteresseerden informatie te 
geven over de Waterlelie. Wij mochten ook dit jaar het 
goede doel zijn! 

Het eerste startschot werd gegeven door burgemeester 
Foort van Oosten voor de eerste 400 lopers voor de 
marathon! Hierna volgde het startschot voor de andere 
afstanden. 

In de middag, nadat alle lopers binnen waren en de 
medailles waren uitgedeeld, mochten Wim Kok en ik 
uit handen van de organisatie een prachtige cheque in 
ontvangst nemen van 1500 euro. Dank jullie wel!  

Sandy Boender



Lotgenoten 
Ons gaan is een komen, 
ons komen een gaan. 

De zin van het leven 
is dat we vergaan. 

De wereld van iedereen. 
Niemand de baas. 

Het heden is eeuwig. 
Alles is waar. 

God of Jehovah 
Allah, Jahweh, 

de een is de ander. 
de ander de één. 

Ontsteek uw geweten. 
Kijkt om u heen. 

Het lot dat we delen 
laat niemand alleen. 

J.A. Deelder 

Dank aan alle vrienden 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice 
de Waterlelie wil alle vrienden bedanken voor de 
mooie bedragen die zij in 2019 mocht ontvangen. 
Alle donaties, groot en klein, zijn meer dan welkom 
en worden goed besteed aan ons gezamenlijke doel: 
hospice de Waterlelie. 

Vele mensen maken dankbaar gebruik van de 
voorzieningen van ons huis. De zorg voor mensen in 
de laatste fase van hun leven wordt mede mogelijk 
gemaakt door uw geweldige donaties. Nogmaals 
geweldig bedankt voor uw bijdrage en we hopen te 
kunnen blijven rekenen op uw steun in de komende 
jaren.  
 
Wilma Heemskerk, Secretaris Stichting Vrienden 
van Hospice de Waterlelie

Vriend worden 
 
U kunt als bedrijf of particulier vriend worden van de 
Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie. Door toe-
zending van ons Infobulletin houden wij onze vrienden 
op de hoogte van de besteding van de donaties. Iedere 
gift is van harte welkom!

Het rekeningnummer is NL66 RABO 0327227397 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie. Voor meer 
informatie zie onze website www.hospicedewaterlelie.nl

Zijn uw adresgegevens onjuist of wenst u het Infobulletin 
niet meer of digitaal te ontvangen, dan kunt u dit door 
doorgeven via e-mail: 
vriendenvandewaterlelie@hotmail.com

Colofon
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