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Beste mensen,
Allereerst voor iedereen een goed en vooral gezond nieuwjaar
gewenst!!
De afgelopen periode is voor iedereen toch wel spannend geweest…
Vanaf 5 november moest Bronnerhof de deuren sluiten! 5 lange weken
volgden… Ondertussen kregen we wel enkele telefoontjes en zijn er een
paar bezoekjes geweest maar dit resulteerde niet in een opname.

Deze nieuwsbrief wordt
samengesteld door de PRgroep van Hospice Bronnerhof
met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.

Reacties sturen naar:
pr@bronnerhof.nl

Inhoudsopgave:
•

Gelukkig hadden we de vrijwilligers avond in deze periode! Het was fijn
om iedereen weer te zien en bij te kletsen.

•

Sinds half december zijn we weer open, en hoe… Het lijkt op de storm
na de stilte! Op het moment hebben we 4 gasten en is het voor
iedereen een tandje bijzetten. Maar dit is absoluut beter dan een leeg
en stil Bronnerhof!!

•

Marion, Yvonne en Fabienne

•
•
•
•
•
•
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Even voorstellen
Organisatoren van de herdenkingsdiensten:
Binnen het vrijwilligersteam van Bronnerhof hebben
wij, Netty en Christel, een extra aandachtspunt: het
verzorgen van herdenkingsdiensten.
Inmiddels zijn er drie herdenkinsmomenten geweest.
‘Samen gedenken’ hebben we die genoemd. Zo
gegroeid, omdat er behoefte aan was (en is) om af
en toe stil te staan bij de gasten die zijn overleden in
Bronnerhof. Daarbij hebben we gezocht naar een
ritueel, om uit te voeren samen met de
nabestaanden.
Wat ieder mens uniek maakt, is zijn/haar naam. Bij je
geboorte meegekregen van je ouders. Zo ben je
gekend en geliefd tijdens je leven. Die naam willen
we bewaren, dus die wordt opgeschreven. Op een
steen én in het boek van ‘Mensen van voorbij’.
Die stenen zijn verzameld door ons, gevonden op een
vakantie, ergens langs een riviertje. Een steen kan
symbool staan voor wat je in je leven meegedragen
hebt als last. Maar ook voor wat je in je leven gedaan
hebt. Dat je als méns er toe dóet. Denk maar aan het
lied van Bram Vermeulen: ‘Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde. En daarom kan de stroom nooit
meer dezelfde weg gaan’.
Na iemands overlijden maken we die steen. Als het
kan, samen met de familie. Die steen krijgt een plekje
in de hal. Ook branden we daar een kaars bij, zolang
iemand is opgebaard in Bronnerhof. Gewoon, uit
respect. Iedereen die binnenkomt ziet zo direct wie er
overleden is.
In het boek van ‘Mensen van voorbij’ maken we een
blad. Behalve de naam, sterfdatum en leeftijd, komt
er ook een tekst of gedicht bij. Soms van een
gedachtenisprentje of rouwkaart, aangedragen door
de familie. Soms iets dat wij passend vinden bij de
overledene.

Alle stenen liggen tijdens de viering op een tafeltje; er
staan kaarsen bij. Na afloop mag de familie de kaars en
de steen meenemen. ’Samen gedenken’ is vooral tijd en
ruimte maken om samen stil te staan bij de mensen die
we missen, een wezenlijk onderdeel van een rouwproces.
Een bijzonder moment daarbij is het ontmoeten van
andere mensen in Bronnerhof, lotgenoten, vrijwilligers,
coördinatoren, waarmee je soms intense momenten
gedeeld hebt.
Bronnerhof is een hospice dat bewust niet aan een
kerkelijke signatuur gekoppeld is. Iedereen is er welkom en
we hopen ook dat iedereen zich thuis kan/mag voelen,
gasten én familieleden en ook de vrijwilligers.
We weten dat ons leven eindig is. Dat schuiven we het
liefst zo ver mogelijk weg, totdat er geen ontkomen aan
is. Dan kan het troostend zijn mensen te ontmoeten die
een stukje met je meelopen. Die willen luisteren naar jouw
verhaal en dat van je dierbaren.
Die plek, in plaats én tijd, wil Bronnerhof creëren in de
herdenkingsdiensten.
Tijdens zo’n viering zijn er veel meer vrijwilligers actief,
koffie en thee schenken, iets lekkers bakken voor erbij.
Stoelen in de kapel klaarzetten. Gasten ontvangen.
Opruimen. Het wordt met liefde gedaan.
Wij hebben allebei wortels in verschillende christelijke
tradities en in ons vrijwilligerswerk daar gaat het om
mensen en omzien naar elkaar. Met een mooi woord:
pastoraat. En omdat we allebei nieuwsgierig én
leergiering zijn, hebben we daar cursussen en scholing in
gevolgd en vooral ook allerlei materiaal verzameld. Zo’n
viering vormgeven doen we graag en met zorg. En als u
ergens een mooie passende tekst tegenkomt, we zijn
altijd blij met suggesties.
Netty en Christel.

Die elementen komen terug in de gedachtenisviering.
Samen met teksten, gedichten, muziek, een passende
schikking van bloemen en het aansteken van
kaarsen. Geen viering is hetzelfde, we zoeken teksten
die passen en ons aanspreken. Als we weten dat er
jonge kinderen zijn, nemen we dat mee in onze
keuze. Alle families krijgen een aantal weken tevoren
een persoonlijke uitnodiging, met daarbij de vraag of
iemand van de familie zelf de kaars aan wil steken.
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Lezing Palliatieve zorg Oos Hoes
Grevenbicht
Op 7 januari presenteerde Bronnerhof zich voor het
eerst buitenshuis d.m.v. een publiek toegankelijke
lezing in Grevenbicht.
De hoofdmoot, over palliatieve zorg in het
algemeen, de rol van de huisarts hierbij en de plaats
van het hospice hierin, werd boeiend verzorgd door
dokter Martin Link.
Yvonne van Kuyk vertelde allerlei
wetenswaardigheden over Bronnerhof en de rol van
Buurtzorg.
Onze vrijwilligster Marleen Janssen wist daarna de rol
van de vrijwilligers binnen Bronnerhof treffend neer te
zetten en
Miriam Harte verhaalde tenslotte op een
indrukwekkende manier over haar ervaringen met
Bronnerhof tijdens het recente verblijf van haar
schoonvader.
Na de pauze werd nog ingegaan op allerlei vragen
van aanwezigen.
De lezing werd bezocht door ca. 30 mensen,
waarvan ook een aantal van onze eigen vrijwilligers.
Uit de enthousiaste reacties van externen en eigen
mensen is duidelijk gebleken dat de lezingen
boeiend en leerzaam waren geweest.
De PR-commissie, die deze lezing als een soort try-out
had georganiseerd, zal hier in de toekomst zeker een
vervolg, op andere locaties in de omgeving, aan
gaan geven.

Nieuws van de sponsorcommissie
De sponsorcommissie.
De sponsorcommissie van Bronnerhof bestaat voorlopig
uit de volgende heren: Wil Wagemans (ook
penningmeester van Bronnerhof), John Smits, Remie
Lebens, Cor Heinemans en Frits Suntjens. De commissie
is nog op zoek naar vrouwelijke inbreng in de
commissie (liefst iemand uit Born).
Het doel van de sponsorcommissie is om financiële
ondersteuning voor het hospice te bewerkstelligen,
vooral om verbeterprojecten, zoals bijvoorbeeld
dubbele beglazing en een nieuwe verwarmingsketel,
te bekostigen. Momenteel is er voor dit doel een
nieuwe stichting in oprichting “Vrienden van Hospice
Bronnerhof”. Via deze stichting zullen we in 2014 van
start gaan met de werving van meerjarige Vrienden
donateurs en eenmalige giften in de particuliere sfeer
en sponsoring door bedrijven. Binnenkort zal hier in de
media en op onze website www.bronnerhof.nl
aandacht aan worden besteed, en zullen alle
medewerkers via een email uitvoeriger worden
geïnformeerd. Bij de werving van particulieren zullen
we ook een dringend beroep doen op alle
medewerkers om Vrienden van Bronnerhof en
eenmalige donateurs mee aan te dragen.
U kunt ons bereiken op e-mail adres help@bronnerhof.nl
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Wij geven de pen aan Mia Buskens
Mia is 80 jaar , een opmerkelijke leeftijd voor een vrijwilliger in
hospice Bronnerhof.
Hoog tijd om de pen op te pakken en een gesprek te voeren
met deze dame van tachtig, moeder van vijf dochters en
oma van dertien kleinkinderen. In haar mooie huis met een
grote tuin in Nieuwstadt wacht Mia ons al op met een heerlijk
kopje koffie en zelfgebakken wafels.
Zij is nog heel vitaal. Het huishouden, de boodschappen, de
tuin, alles doet zij nog zelf. Daarnaast heeft ze nog een
aantal hobby’s zoals: het zangkoor, de gymnastiekclub,
puzzelen en breien. Haar gebreide sokken zijn geliefd bij alle
familieleden. In de avonden en het weekend kijkt zij ook
graag sportevenementen en voetbalwedstrijden. Ajax is
haar lievelingsclub en als de club een goal maakt dan gaat
Mia helemaal uit haar bol.
Drie jaar geleden is haar echtgenoot thuis overleden. Naast
de steun van haar familie had ze tijdens het ziekteproces van
haar man ook veel hulp van de buurtzorg. Dat was een
mooie ervaring. Mia is dat nooit vergeten.
Zo besloot ze iets terug te doen en vanaf de start van
Bronnerhof is zij een van de vrijwilligers. Elke dienst gaat zij op
de fiets van Nieuwstadt naar Born. Alleen bij erg slecht weer
wordt zij door een van haar (klein)kinderen gebracht.
Mensen in haar omgeving vragen haar wel eens of zij dit
werk goed aankan.
In de acceptatie dat sterven bij het leven hoort zegt zij:
‘Iedereen zal sterven’, en als ik soms wel eens zaken moeilijk
vind, dan verwerk ik die voor mezelf als ik weer thuis ben’.
Veel steun put zij dan ook uit haar geloof en het aansteken
van een kaarsje geeft haar rust.
Wij waren erg benieuwd hoe Mia zo gezond en vitaal is
gebleven.
Hier volgen enkele tips van deze krasse dame:
Bezig blijven en vooral niet achter de geraniums gaan zitten,
in beweging blijven, maar vooral tevreden zijn met wat je
hebt!
Mia bedankt voor dit fijne gesprekje.

Film en boeken tips.
Boekentips
De intieme dood
Auteur: Marie de Hennezel.
De intieme dood is de weergave van vele ontroerende
gesprekken die de psychologe Marie de Hennezel in
een Parijs ziekenhuis voerde met terminale patiënten
die in het besef van hun dood de balans van hun
leven opmaken.
Paula
Auteur: Isabel Allende
Paula , de dochter van Isabel Allende ligt in coma. Ten
prooi aan wanhoop en verdriet probeert Isabel Allende
contact met haar te krijgen. Het enige wat zij haar
dochter op dat moment kan geven is het verhaal van
haar leven. Dit verhaal werd uiteindelijk de roman
’Paula’.
Filmtip
Naar het gelijknamige boek van Ronald Giphart.
Ik omhels je met duizend armen.
De euthanasie van zijn moeder inspireerde Ronald
Giphart tot het schrijven van de roman “Ik omhels je
met duizend armen”. In 2006 werd dit boek verfilmd
door de inmiddels overleden regisseur Willem van de
Sande Bakhuyzen.
Op vakantie merkt de jonge schrijver Giph dat hij de
dood van zijn moeder een paar maanden eerder, niet
verwerkt heeft. Hij wordt gedwongen na te denken
over het leven dat hij tot nu toe leidde.

Marlaine en Marjan
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Recept van de kookploeg

Beheerder van de brandmeldinstallatie

Spaanse pan

Even Voorstellen,
Mijn naam is Brian Rijpkema 31 jaar uit Born, Ik ben al enige tijd
actief als vrijwilliger in Bronnerhof, vanaf Het prille begin heb ik
samen met vele anderen Geholpen bij de verbouwing en met het
aansluiten en ophangen van bijna alle verlichting binnen ons
mooie Hospice. In deze periode is mij dan ook gevraagd door het
bestuur van Bronnerhof om beheerder van de brandmeld
installatie te worden, ik heb hiervoor een 4 daagse cursus gevolgd
en ben sinds we open zijn dus de beheerder van de brandmeld
centrale.
Daarom wil ik deze kans ook even aangrijpen om een beetje te
vertellen over brandveiligheid binnen Bronnerhof en even wat
uitleggen over de Brandmeldcentrale.
Binnen Bronnerhof hebben wij maar liefst 45 rookmelders met
jawel 45 sirenes, in iedere kamer minimaal 1 en in sommige
ruimtes 2.
Belangrijk om te weten is dat als binnen ons gebouw het
brandalarm afgaat de brandweer direct belt en dat de
dienstdoende vrijwilligers op zoek moeten gaan naar de brand,
jullie hebben daar 1 minuut voor, binnen deze minuut is het
belangrijk door te geven wat eraan de hand is. Misschien is er wel
niets aan de hand en hoeft de brandweer niet te komen, vandaar
dat ze bellen.
Tevens is het belangrijk om te weten dat jullie eigen veiligheid
voor alles gaat, en niet verwacht wordt dat iemand de held uit
gaat hangen. Brand is een serieuze zaak en gelukkig hebben we
daar de brandweer voor, die niet voor niks hiervoor geleerd
hebben.
Inmiddels hangt er voor aan de brandcentrale een blad, hoe je het
geluid uit kunt zetten mocht het brandalarm onterecht afgaan.
Let op! dit mag echter alleen na toestemming van de brandweer.
Zijn er dingen die je wilt weten of dingen die gemeld moeten
worden schrijf ze op en geef ze aan de coördinatoren of mail mij
persoonlijk op mijn mail adres limitssolutions@ziggo.nl Tevens is
het geen probleem om mij om uitleg te vragen op de momenten
dat ik aanwezig ben.

“Spaanse Pan’’ omdat dit vaak op vakantie in Spanje
klaargemaakt werd. Benodigdheden voor vier tot zes
personen :
1pond gehakt, 2 prei, 4 tomaten, 1 ui, 2 grote wortelen,
3 ons boontjes, 3 aardappelen, 4 schijven jonge kaas, 4
eieren en 3 teentjes knoflook.
Werkwijze:
Gehakt rul bakken, teentjes knoflook persen en
toevoegen. De prei, ui en tomaten klein snijden en na
10 minuten toevoegen. De wortelen en boontjes in
schijfjes snijden en samen met de stukjes aardappel 5
minuten apart koken. In vergiet afschudden en
toevoegen. Dit mengsel ongeveer een half uur laten
pruttelen. Kruiden, zoals ketjap, peper en zout naar
behoefte toevoegen. Als alles gaar is, het mengsel met
een schuimspaan in een ovenschotel doen.
Hieroverheen komen de schijfjes kaas. 4 eieren kloppen
met een scheutje koffiemelk en wat ketjap, dit gaat
over de ovenschotel. De oven voorverwarmen op 150
graden en de spaanse pan ongeveer 30 minuten in de
oven zetten en smullen maar. Lekker met gemengde sla
of stokbrood met kruidenboter.
Succes en smakelijk eten
De kookploeg
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Gedicht
De brug
“Breng jij mij weg tot aan de brug?
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direkt terug,
Maar wacht…., tot dat ik over ga
En zwaai me na…..
Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd.”
“Breng jij me weg tot aan de brug?
Ik heb geen idee hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver,
Je kunt de oever hier niet zien,
Zo ver het oog reikt zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.”
“Breng jij mij weg tot aan de brug?
En ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij mij na als ik erover ga?
Een heel klein duwtje in m’n rug
Is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw
Want het begin is reeds in zicht,
Ik voel de warmte van een licht…
Toine Lacet
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