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Eén
Als wij samen
eenzaam zijn, 
zijn wij samen één

Als wij samen zijn
zijn wij twee
laten wij twee zijn

Als velen twee zijn
zijn die vele duo’s
toch alleen

Staat ieder open
voor een ander
dan is heel de wereld
één

Jelle Ravestein
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Onzichtbaar

er waait iets over het land
en net als de wind
is het er wel
maar zie je het niet
onzichtbaar, totdat
het het uiterlijk aanneemt van een ziek persoon 
en daarmee zichtbaar wordt

net zoals geluk en liefde
hoop en plezier
onzichtbaar zijn
totdat iemand
met een gebaar of een glimlach 
het een uiterlijk geeft
en daarmee zichtbaar maakt

Tierelieren

Verdriet maar ook hart- 
verwarmende initiatieven in 
coronatijd   

We herinneren ons allemaal 12 maart 2020, de dag 
waarop minister-president Mark Rutte aangaf dat ons 
land op slot ging in de strijd tegen het coronavirus. 
Naast gevolgen voor ons privéleven, had dit besluit ook 
veel consequenties voor hospice de Waterlelie en de 
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Het meest 
verdrietige aan alle maatregelen is dat we zoveel moge-
lijk bezoek moeten weren uit ons huis, terwijl onze be-
woners daar zoveel behoefte aan hebben. In een stabiele 
fase is het verzoek het aantal mensen te minimaliseren, 
maar gelukkig kunnen we in de laatste fase iets soepe-
ler zijn. Gelukkig kunnen we zeggen dat de zorg bij de 

Waterlelie nooit in gevaar is geweest. Tot nu toe hebben 
we het coronavirus buiten de deur weten te houden. Het 
was heel bijzonder om te zien dat er onder de vrijwil-
ligers direct saamhorigheid ontstond. Kwetsbare vrijwil-
ligers bleven thuis en de vrijwilligers zonder klachten 
kwamen extra, zodat de zorg zonder problemen door 
kon gaan. 

Wij zijn verrast met vele hartverwarmende initiatieven 
en verwend met leuke acties! 
Zoals:
•  Een doos heerlijke donuts en cupcakes van Enjoy-

cakes uit Spijkenisse.
•  Van de weggeefhoek Spijkenisse e.o. kregen we heel 

veel mooie tulpen waar we het hele hospice en de 
kamers van bewoners mee konden opfleuren. 

•  Een mooi boeket van de actie van Ali B, bloemen 
voor de ouderen in Nederland. 

•  Een aromalamp via een vrijwilliger van Chi massage. 
•  De dames van Agoraclub 8 verrasten ons met hang-

planten om onze tuin op te fleuren. 



•  Onze buren van de Boekenberg en team Zinnig 
verzorgden een heerlijke lunch waar vrijwilligers, be-
woners, familie en coördinatoren heerlijk van hebben 
genoten.

•  Een familie van een overleden bewoner heeft ons 
handschoenen gedoneerd via schoonmaakbedrijf 
Gewoon Schoon uit Vierpolders en via kapsalon Ulti-
mate Style. Zo kunnen we weer vooruit tot eind van 
het jaar. 

•  Een grote mand met lekkers van de Alexanderhoeve, 
kaaswinkel in Winkelcentrum Akkerhof.

•  Heel veel bloemen en lekkers die langsgebracht wer-
den, van zomaar lieve mensen…

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en kunnen 
we zeggen dat we in de nieuwe wereld ook een nieuwe 
wereld in ons hospice hebben gecreëerd. We hebben be-
sloten om de aanvragen voor de VPTZ voorzichtig weer 
op te starten, zodat we gelukkig ook weer families in de 
thuissituatie kunnen ondersteunen. 
Wat zijn we trots op onze vrijwilligers en organisatie. 
Want met elkaar kunnen we er ook in deze bijzondere 
tijd zijn voor de mensen in de laatste levensfase.
 
Sandy Boender, Anja Bollee, Marleen Boertje  
Coördinatoren de Waterlelie

Wanneer alles diep van binnen pijn doet

Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld,
ziet dat het vervormd is door ontbrekende spiegels.
wanneer de dingen voor je schaduw wijken,
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht,
wanneer je handen ver van je weg zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent’ 

Ga dan
als de zalm
tegen de stroom in
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet.
Het water zal de stenen breken.

Michelle Najlis 

Ervaringen vrijwilligers tijdens 
corona
Mij werd gevraagd hoe ik de afgelopen weken in het 
hospice beleefd heb. Ondanks de strenge hygiëne-
maatregelen en de aangepaste bezoekregeling heb ik 
het hospice als hetzelfde warme nest ervaren. Eenmaal 
binnen ging het normale hospiceleven (ochtenddienst 
7.00 uur – 11.00 uur) met inachtneming van de maat-
regelen gewoon zijn gangetje. Ik heb mij geen minuut 
onveilig gevoeld. De 1,5 meter afstand is bij de ver-
zorging natuurlijk niet altijd te realiseren. Had je daar 
problemen mee of wilde je even helemaal niet in het 
hospice zijn, dan was daar alle begrip voor. En wat fijn 
dat het virus buiten het hospice gebleven is, zodat voor 
een aantal zieke mensen en hun naasten het laatste 
stukje toch nog in een warme omgeving kon plaatsvin-
den en niet in een kille ziekenhuiskamer.
Een positieve bijkomstigheid van corona (bijna niet 
voor te stellen) is de dienstlijst, welke bijna geen 
openstaande diensten vertoonde/vertoont. Geen va-
kantiegangers, geen oppasoma’s/oppasopa’s en een hele 
nieuwe groep vrijwilligers, die zich niet door corona 
lieten tegenhouden. Gelukkig zijn wij als vrijwilligers 
zelf niet getroffen door het virus. Helaas wel door an-
dere nare omstandigheden. Dus zorg goed voor elkaar 
en voor onze bewoners en probeer gezond te blijven.  

Gonnie de Wilt
Vrijwilligster

Als nieuwkomer heb ik weinig vergelijking van voor de 
coronaperiode. Maar ik vind dat er duidelijke com-
municatie is wat er wordt verwacht en er worden geen 
risico’s genomen voor bewoners, gasten en vrijwilligers. 
Daarbij blijft de gastvrijheid en het bijna-thuis-huis 
gevoel behouden en dat is uiteindelijk het belangrijkste 
in mijn beleving. Sterkte allemaal nog voor de komen-
de periode en ‘stay safe’.
 
Warme groet,
Piet Barendregt
Vrijwilliger

Dank bij het einde 

Dank je wel 
Jij die mij hebt gesteund 
Dank je wel 
Jij die naar me luisterde 
Dank je wel 
Jij die me serieus nam 
Dank je wel 
Jij die mij hielp tot hier 
Dank je wel 
Jij die mij niet lastig vond 
Dank je wel 
Jij die in mij zag wie ik was 



Dank je wel 
Jij die mij nog liet lachen 
Zevenmaal dank 
Ook voor als ik soms 
Ondankbaar was 
Ook voor als ik me soms 
Geen raad wist 
Ook voor als ik soms 
Zo opstandig was 
Ook voor als ik soms 
Kortaf was 
Ook voor als ik je soms 
Afwees 
Ook voor als ik wel 
Lastig en eisend was 
Zevenmaal 
Zevenmaal dank 
Omdat jij mij bleef zien 

Marinus van den Berg 
Uit “Woorden van troost, gedichten en gedachten 
bij een afscheid

Klankontspanningen
Mijn naam is Femke van ‘t Hof en sinds kort ben ik 
verbonden aan het hospice om klankontspanningen te 
geven. Mijn achtergrond is yoga, meditatie en visualisa-
tie en in de loop van de tijd ben ik gefascineerd geraakt 
door het thema rond sterven en de ziel.
Om me te verdiepen en mijn eigen proces aan te gaan, 
volgde ik de volgende cursussen op dit gebied:
*  Cursus Stervensbegeleiding - Cornalijn ‘s-Hertogen-

bosch
*  Training: De dood omarmen, Rituelen aan het sterf-

bed - School of Rituals, het Moment
*  Opleiding Rouwvrouw/Zielenman - Linda Worm-

houdt Amsterdam
*  Rituelen rondom het sterven, de gestorvenen en de 

rouw
Ik ben me gaan specialiseren in klankontspanningen 
aan het sterfbed, omdat dit naar mijn idee een zeer 
waardevolle aanvulling is. Inmiddels heb ik al 10x aan 
een bed gestaan en ben steeds weer geraakt door de 

mooie werking hiervan. Klanken kunnen troost bieden, 
beeldreizen stimuleren, helpen los te laten, herinnerin-
gen oproepen en een diepe ontspanning geven. Waar 
woorden er soms niet meer zijn, kunnen klanken heel 
mooi een diepe laag raken. Ik werk onder andere met 
de reverie harp, de steeldrum, klankschalen, koshi’s, 
de sansula en een oceandrum. Deze instrumenten zijn 
zeer geschikt voor aan het sterfbed en hebben een zeer 
kalmerend, ontspannend en verzachtend effect. Soms 
combineer ik de klanken met geleide visualisatie.
Heel mooi om te doen!

Femke van ‘t Hof

Donatie Stichting Estron  
Runners voor de Waterlelie

Vorig jaar heeft Stichting Estron Runners, namens de 
Stichting Roparun, met verschillende activiteiten in 
Bernisse het enorme bedrag van 9.500 euro bijeenge-
bracht voor het hospice. Ik ben met een aantal vrijwil-
ligers aanwezig geweest om de lopers aan te moedigen 
en de donatie in ontvangst te nemen. De Waterlelie 
had de wens om een elektrische, in hoogte verstelbare 
douchestoel voor de bewoners te kunnen aanschaffen. 
Inmiddels is er, na diverse testen van fabrikanten, een 
keuze gemaakt. Ik dank namens de Waterlelie en de 
toekomstige bewoners, Stichting Estron Runners dat 
deze wens gerealiseerd kon worden.

Anja Bollee
Coördinator de Waterlelie



Nieuwe groep vrijwilligers 

In maart is alweer de 23e groep vrijwilligers geschoold 
voor het vrijwilligerswerk binnen het hospice en VPTZ 
de Waterlelie. Gelukkig hebben we ondanks alle coro-
nabeperkingen de scholing op een goede manier kun-
nen geven. Het inwerken van de nieuwe vrijwilligers is 
wat anders gelopen door alle maatregelen, maar geluk-
kig hebben we ook hier een goede weg in gevonden.

Welkom Piet, Helma, Marja, Sjanie, Ellie, Debby, Anja, 
Ellen, Sylvia, Elly, Lola, Nicolet en Eve!

Sandy Boender, Anja Bollee, Marleen Boertje

Kom terug

“Kom terug”.
Als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs kon
denken
dat ik ze dacht…

en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken
op een ochtend:
“Ja.”

Toon Tellegen

Uit: Over liefde en niets anders

Mededogen

Mededogen is het mooiste en kostbaarste wat er is.
Komen we over mededogen te spreken,
dan lijkt het me bemoedigend op te merken
dat de menselijke aard in de grond zacht en meedo-
gend is.
Ik denk dat de basisstructuur van ons lichaam 
meewerkt
aan de ontwikkeling van een meedogende of zachte 
aard.
Soms zeg ik zo’n beetje voor de grap,
dat onze handen zó gemaakt zijn
dat we beter mee kunnen strelen dan slaan.

Dalai Lama

Zingeving in tijden van corona
We gaan -op het moment dat ik dit schrijf- de tiende 
week in van quarantaine, handen wassen en anderhalve 
meter afstand houden. Van zoveel mogelijk thuisblijven 
en van zo weinig mogelijk mensen ontmoeten. 
Grootouders zien hun kleinkinderen niet meer. Mensen 
opgenomen in verpleeghuizen leven al ruim negen 
weken ver van hun geliefden. Stervenden kunnen 
slechts door een paar familieleden bezocht worden. 
Afscheid nemen is moeilijk en zo anders dan gewenst. 
Ook het laatste afscheid moet nu zo heel anders 
vormgegeven worden.

Onzekerheid over grote en kleine dingen. Angst om 
onze gezondheid of die van een dierbare en ook over 
de toekomst. Financiële zorgen, zorgen om werk.

Eenzaamheid en verdriet. Hoe lang gaat dit allemaal 
nog duren en hoe zal het verder gaan? Wordt het leven 
ooit weer gewoon? Spontaan iemand begroeten en 
omhelzen, dichtbij elkaar zitten en elkaars hand vast 
houden, aanraken, kussen, kleinkinderen op schoot. 
We merken nu hoe wezenlijk de lichamelijke nabijheid 
van elkaar voor ons mensen is.Om aan te raken en 
aangeraakt te worden. Spontaan, zonder aarzelingen 
en angst.Om naar buiten te gaan, naar een terras, een 
park of wat dan ook, om samen wat te kunnen eten 
en drinken. Onbekommerd boodschappen te kunnen 
doen en op bezoek te gaan.Laat staan grote reizen 
maken en verre vakanties houden. We weten niet hoe 
het verder zal gaan, hoe lang het nog gaat duren en we 
moeten maar afwachten.

Ingrijpende, unieke ervaringen zoals we die nu allen 
op onze eigen manier meemaken, brengen ons mensen 
ook tot bezinning. Het bepaalt ons bij wat werkelijk 
belangrijk is. Wat telt werkelijk in ons leven, wat maakt 
ons leven waardevol en alle moeite waard?
Wat geeft ons leven zin en waar hebben we nu 
werkelijk zin in? 



Wat doet er toe om het vol te houden in deze onzekere 
tijd? Ik denk dat de meesten van u dit wel ervaren 
zullen hebben ondanks alles. Vaak zijn dat kleine 
dingen, waar we normaal aan voorbijlopen: aandacht, 
vriendelijkheid, warmte, iets voor elkaar doen, een 
boodschap, wat extra te eten maken voor iemand 
anders, denken aan elkaar, attent zijn, bloemen, 
kaarten, extra bellen of Facetimen, allerhande pogingen 
om de behoefte aan nabijheid in te vullen.  

Ook in het hospice hebben we dat de afgelopen tijd 
ervaren. Van alle kanten werden bloemen, mondkapjes, 
een lunch voor de vrijwilligers en allerlei andere 
verrassingen afgegeven of georganiseerd. “We denken 
aan jullie, we leven mee op deze manier.” Naast 
het soms hartverscheurende verdriet dat er maar 
zo weinig mensen op bezoek mogen komen en de 
moeilijke keuze, wie dat dan moeten zijn, is er ook veel 
waardering voor het feit dat alles zo rustig doorgaat, 
dat er steeds weer voldoende vrijwilligers zijn om voor 
de bewoners te zorgen, dat alle drie de coördinatoren 
de rust en het overzicht houden om alles in goede 
banen te leiden. Met zijn allen wordt er op een 
vanzelfsprekende manier de schouders onder gezet. 
Het is raar om te zeggen zei een coördinator, maar de 
rust in huis is weldadig. En dan komen we zomaar, 
haast vanzelf, ook nog iets waardevols tegen, wat we 
uit deze tijd zouden willen bewaren. Wat ons leven 
zinvol maakt, hoeveel verdriet, zorgen en narigheid er 
ook zijn.

Naast rust, aandacht, warmte en nabijheid zou ik ook 
nog de schoonheid willen noemen van de natuur, van 
de kunst, van de muziek. Het is overweldigend en 
troostrijk wat er allemaal niet bedacht wordt om ons 
toch deel te laten uitmaken van de schoonheid die 
nu vaak zo ver weg lijkt: concerten op de televisie, 
kunst uit de musea op het internet, maar ook 
fysiek muzikanten op hoogwerkers, kinderen gitaar 
spelend in het gras, hele buurten die ’s avonds gaan 
zingen of klappen voor zorgmedewerkers. Het is 
overweldigend en ontroerend. Laten we al deze kleine 
hartverwarmende dingen, die ons leven ondanks 
alles de moeite waard maken, ons leven zin geven, 
meenemen in de tijd die komen gaat en waarin velen 
van ons weer druk aan de slag zullen gaan.
Tot dan: wees lief voor elkaar, gedraag je veilig voor 
jezelf en voor anderen, blijf gezond.

Teuni Wijma
Bestuurslid Stichting Hospice VPR

Mild worden

Mild worden is de rijpste groei van de mens.
Het is zacht worden in je woorden,
in de klank van je stem en heel je zijn.
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen,
omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent.
Het heeft niets te maken met zwakheid,
het zit veel dieper.
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet leven.

Mensen, die van binnen mild worden,
beseffen wie ze zelf zijn.
Je oordeelt niet meer over anderen.
Je bent niet langer hard.
Je wilt je niet overal laten gelden
ten koste van je medemensen.
Je luistert omdat elke andere
een voortdurend wonder is.
Je geniet van zon en regen en van heel kleine din-
gen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen
die veel geleden hebben.
Zij horen en zien alles anders.
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.
Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op:
je houdt van mensen,
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je 
bent.

Karel Staes



Interview met vrijwilligster 
Willie Vingerhoed 
In mei 2020 verscheen in Groot Nissewaard een in-
terview met vrijwilligster Willie Vingerhoed. Willie is 
vanaf de opening, 14 jaar geleden, vrijwilligster bij hos-
pice de Waterlelie. Twee dagdelen per week verleent ze 
er zorg en steun aan mensen die in hun laatste levens-
fase zijn en die in het hospice zullen gaan sterven. 

‘’Toen ik noodgedwongen gestopt was met mijn werk 
als wijkverpleegkundige, las ik de oproep voor vrijwil-
ligers van het hospice in de krant.’’ Willie wist gelijk 
dat dát iets voor haar was en reageerde. Ze is een van 
de 75 vrijwilligers in het hospice, waarvan de belang-
rijkste taak is ‘er te zijn’ voor de bewoners en hun 
familie. In het hospice is alles aanwezig om het bewo-
ners zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. 
Er is ruimte voor bezigheden, gezamenlijk eten, maar 
voor ook een goed gesprek. ‘’Dat is een wisselwerking. 
Al doende met de verzorging, het eten of een spelletje 
worden de mooiste gesprekken gevoerd. 

De gasten, maar ook hun familie, bespreken met ons 
hun angsten, gevoelens, wensen en belevenissen. Vaak 
heel emotioneel, maar ook een hele opluchting voor 
hen om erover te kunnen praten.’’ Als er iemand is 
overleden wordt er een kaars aangestoken en wordt hij 
of zij verzorgd; ook een taak die door de vrijwilligers 
op verzoek kan worden uitgevoerd. Eens in het half 
jaar is er een herdenking voor de overledenen, waar 
familie en vrijwilligers elkaar weer kunnen ontmoe-
ten. Willie neemt haar vrijwilligerswerk niet ‘mee naar 
huis’, maar doet het met liefde. ‘’Dat geeft een goed 
gevoel.’’

Bron: Groot Nissewaard, 7 mei 2020

Jaarverslag 2019 is uit

In maart 2020 is ons Jaarverslag over 2019 uitgeko-
men. In dit verslag blikken wij terug op de ontwik-
kelingen die hebben plaatsgevonden in het hospice én 
de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de 
Waterlelie in 2019. We reflecteren o.a. op het aantal 
opnames, gevolgde scholingen, samenwerkingen en 
bekendheid en inzetbaarheid. 

Het jaar 2019 stond met name in het teken van het 
bestendigen van de zorg aan de mens in de laatste fase 
van het leven en de mantelzorg. Langdurige ziekte van 
één van de coördinatoren, afscheid nemen van een 
oud-vrijwilliger en veranderingen in de inrichting van 
het huis zijn in 2019 voorbij gekomen. Wij hebben een 
nieuwe telefooncentrale gekregen en nieuwe bedden 
aangeschaft. Uitdagingen waar wij mee te maken heb-
ben gekregen zijn een ernstige lekkage in de hal van 
ons hospice, de aankondiging van Maasdelta dat zij in 
verband met gewijzigde wetgeving niet meer de moge-
lijkheid hadden om de kosten van het onderhoud van 
het hospice voor hun rekening te nemen. Wat echter 
niet is veranderd, is de aandacht en zorg voor de be-
woners en hun familie, zowel thuis als in het hospice. 
Zij staan bij de Waterlelie altijd in het middelpunt van 
de belangstelling! Het volledige verslag kunt u lezen op 
www.hospicedewaterlelie.nl

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, Marleen Boertje, Sandy Boender, telefoon 
(0181) 698 889, e-mail info@hospicedewaterlelie.nl of 
neem een kijkje op onze website 
www.hospicedewaterlelie.nl U kunt zich hier aanmel-
den als vrijwilliger of als vriend en diverse publicaties 
downloaden. 



Groeien en bloeien   
 

De beide besturen hebben de vrijwilligers bedankt 
met een kaart van bloeipapier, duurzaam papier 
waarin bloemzaadjes zijn verwerkt. Door de kaart nat 
te maken en in de aarde te leggen, groeien er fleurige 
bloemen uit de aarde. En wie wordt er niet blij van 
bloemen?

Vriend worden 
 
U kunt als bedrijf of particulier vriend worden van de 
Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie. Door 
toezending 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 

Bedankt, hardwerkende  
kanjers!  

Ineens leven we in een andere wereld. Een wereld die 
we aan het begin van 2020 niet voor mogelijk hielden. 
We zijn zoveel mogelijk thuis en als we toch naar buiten 
moeten, dan houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
Maar het werk dat jullie doen, kan niet thuis worden 
gedaan. In tegenstelling tot vele anderen blijven jullie 
daarom niet thuis, maar komen jullie naar het hospice 
om de bewoners bij te staan en liefdevol te verzorgen in 
hun laatste levensdagen. Jullie doen dat onvoorwaarde-
lijk en dat is zo mooi. De beide besturen van hospice De 
Waterlelie willen jullie daarvoor bedanken. Jullie inspan-
ning wordt door ons zeer gewaardeerd!

Bestuur Hospice De Waterlelie
Bestuur Vrienden van Hospice De Waterlelie 

Colofon
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