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Berichten vanuit het bestuur
Met plezier kijken we terug naar het feest voor de vrijwilligers op 3
maart en de dag op 17 juni met een zeer interessante lezing van Dre
Knols de voorzitter van het netwerk palliatieve zorg van de westelijke
mijnstreek en de plezierige nazit.
Helaas eindigde de middag wat triest daar Marjan Prop getroffen werd
door TIA. Gelukkig valt het achteraf mee en zijn vrijwel alle
verschijnselen verdwenen. Het was wel schrikken.
Zoals nu goed te zien is, is de sloop klaar. Het klooster staat er weer
zoals in 1960 vrij en mooi. Er is natuurlijk wel het een en ander
beschadigd en zullen we wat wonden moeten likken. Samen met de
investeerder van de nieuwbouw voor Pergamijn, zijn we om de tafel
gaan zitten en hebben goede afspraken gemaakt. Er komt een
schoonmaakteam om alles in en om Bronnerhof te reinigen. De schade
door het water en de sloop wordt gemaakt. De tuin wordt opgeknapt en
de achterwand wordt zodanig gerestaureerd dat er een nieuwe muur
geplaatst wordt en dat er zoveel mogelijk ramen inkomen.
Dus al met al gaan we er niet op achteruit.
In de volgende nieuwsbrief hoop ik verslag te kunnen doen over de
vorderingen van de werkzaamheden.
Martin Link
voorzitter

Colofon:
Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Terugblik afgelopen maanden
De afgelopen maanden stonden vooral in het
teken van ons 1e lustrum, maar er gebeurde nog
veel meer:
15-1 Ingebruikname van het nieuwe, moderne
belsysteem waardoor dienstdoende
vrijwilligers via piepers gewaarschuwd
worden bij bezoek aan de voordeur en
wensen van gasten op hun kamer
26 -1 Visitatie door het Netwerk Palliatieve
Zorg Westelijke Mijnstreek. Van aspirantlid zijn we nu een volwaardig lid van dit
netwerk

27-4 Door ons (Jessy & Frits) aangevraagde Koninklijke
Onderscheiding voor onze overbuurvrouw Fransien
van der Beek van het CAP, en 28-4 receptie voor
haar in onze kapel
11-5 Prima workshop handmassage door onze
vrijwilligster Heleen Heins (zie artikel verderop).De
combinatie met aromatische oliën wordt nu ook
door een aantal vrijwilligers bij gasten toegepast.
14-6 Scholing ‘omgaan met mensen in de laatste
levensfase die een trauma hebben opgelopen a.g.v.
oorlog of geweld’ door psychologe en
ervaringsdeskundige Josée Netten van de stichting
Arq.
9-6

22-2 & 9-3 Training nieuwe vrijwilligers door
Tiny
3-3

Een zeer geslaagde viering van 1e

lustrum Bronnerhof met onze
vrijwilligers in het gemeenschapshuis van
Holtum. O.a. een fantastisch optreden
van Ada Vogelezang (zie artikel verderop),
een geweldig buffet en heel veel plezier &
gezelligheid.
9-4

Tijdens de rommelmarkt van het CAP,
infostand met koffie/thee/wafel + soep
en plantjesmarkt in onze tuin. Veel
geïnteresseerden maakten gebruik van de
gelegenheid om een korte in- en
rondleiding te krijgen (o.a. 2 nieuwe
vrijwilligers) en ….. nog een leuke
opbrengst!

Opnames door Start-TV voor een film over ‘de
binnenkant’ van Bronnerhof. Wordt vanaf 28 juni
een week lang uitgezonden, en zal ook op onze
website worden gezet.

17-6 Viering van ons 1e lustrum met de ‘buitenwereld’ in
het gemeenschapshuis van Born, met o.a. een heel
mooi lezing door Dré Knols, voorzitter Netwerk PZWM, over goede palliatieve zorg. De fanfare van
Born bracht nog een serenade en de mensen van
het 1e uur die Bronnerhof tot leven hebben
gebracht werden in het zonnetje gezet: Fabienne
Timmermans, Jessy de Bruyn, Wil Wagemans, Ben
Wilms, Yvonne van Kuyk en Edwin Grotendorst
En verder:

De sloop was lang en slopend,
maar wij zijn er echt niet door gesloopt!
Wij hebben elkaar bij de hand genomen,
en zijn er nog sterker uitgekomen!

28-3 Geslaagde workshop aromatherapie door
Astrid van Mulken
19-4 Onroerende film in onze kapel ‘Still Alice’
over een relatieve jonge hoogleraar die
de diagnose Alzheimer krijgt.
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Viering 1e lustrum in de Aw Sjoal in Holtum
Op 3 maart vierden wij met onze eigen groep
vrijwilligers het 1w lustrum van Bronnerhof.
Exact 5 jaar geleden werd ons hospice geopend,
en ontving direct de eerste gast, dhr. Swinnen.
De viering van dit feit was prima voorbereid
door een ad hoc groepje o.l.v. Martin, met
Antoinette, Tiny, Hanneke, Marlaine en Marjan,
als enthousiaste teamleden. Alles was tot in de
puntjes verzorgd. Bijna alle vrijwilligers konden
de viering van deze mijlpaal bijwonen en waren
enthousiast over het gebodene. Iedereen kreeg
een prachtige cosage opgespeld en er werden
door een fotograaf individuele en groepsfoto’s
gemaakt. Het eten en drinken was
voortreffelijk, net als de sfeer die avond. Martin
opende met een mooie speech en Mieke de
Groot vertelde aan het einde nog enkele mooie,
humorvolle verhaaltjes.
Maar het hoogtepunt was toch het optreden
van Nicoline van der Beek, die in haar eentje
(een one-woman-show) haar meer dan een uur
durende ‘Theater van de Laatste Dagen’ op het
podium bracht. Hierin speelt zij op een
verbluffende manier Ada Vogelezang, een
Amsterdamse interieurverzorgster in een
bejaarden huis, die op initiatief van, en
gesteund door mijnheer van Haren (zonder
haren), van haar eigen huis een geweldige plek
voor (veel) terminale mensen creëert.
De voorstelling was één groot pleidooi voor
integere aandacht voor de palliatieve patiënten
en hun naasten. De hoofdpersoon zet het vak
vol waardigheid neer. Ze leert de rouw zien van
de familie, ze voert zingevingsgesprekken met
de stervenden, ze ontwaart eigen verdriet
achter opgeroepen tranen.

Ze toont de transformatie van een onzekere verzorgende
naar een zeer liefdevolle, betrokken vrouw die geboren
lijkt te zijn voor de palliatieve zorg, die zij overigens zelf
consequent en ironisch PALLITATIEVE zorg noemt. Al
doende, met een hart van goud en veel humor, groeit ze
in deze rol met elke nieuwe gast die mijnheer van Haren
bij haar binnen brengt.
Ontroerend en verhelderend is haar wandeling aan het
einde van het verhaal met mijnheer van Haren door de
tuin. Daar neemt hij de pruimen in de pruimenboom als
symbool voor de leerschool die ze in de praktijk
doorlopen heeft. De vele rijpe pruimen zijn de lessen die
ze al doende al heeft geleerd, en de pruimen die nog (net)
niet rijp zijn de ervaringen waar ze nog uit zal leren.
Zij wist ons allemaal te raken en kreeg een minutenlang
applaus. Ze benoemde in feite op humoristische wijze
allerlei punten die voor ons in Bronnerhof o zo
herkenbaar zijn.
Prachtig en indrukwekkend. Scherp, ontroerend, komisch.
Enorme bewondering voor deze voorstelling die we niet
gauw zullen vergeten.

Waarom heeft God ons slechts één mond
gegeven om te spreken en twee oren om te horen?
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Op kamers
Column Paul Heffels in De Limburger.
Het zat er al langer aan te komen. Ze had er de
leeftijd voor: mijn moeder gaat op kamers. 95 is ze
en door wat leeftijdsgerelateerde vermindering van
wat ze kon, komt er nu - na een tijdelijk
tussenverblijf in een super bijna-thuis huis - een
einde aan haar zelfstandig verblijf in het grote eigen
huis en thuis. De verhuizing brengt logischerwijs
nogal wat onrust met zich mee. Want hoe is dat ook
alweer met dat spreekwoord van zo’n oude boom?
Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug. Het
technisch gedeelte, zeg maar, en dat volgt
logisch uit de nieuwe ruimte. De inrichting en de
indeling van de kamer moet immers functioneel,
gezellig en vooral huiselijk worden. En makkelijk te
onderhouden. Bovendien zo’n nieuwe
woonomgeving is al wennen genoeg, dus dan moet
je in meubels en rekwisieten wel een stabiele basis
hebben om snel te kunnen aarden. In dat opzicht is
het wel een beetje vergelijkbaar met het uitvliegen
toen onze zonen op kamers gingen. Spullen
verzamelen en alvast inpakken, ‘vervoerveilig’
klaarzetten, busje huren, puzzelen over hoe zo veel
mogelijk in een keer te vervoeren. Vervolgens ter
plekke weer alles uitladen en aan de hand van een
inrichtingsschets alles op de plaats zetten en
uitpakken. Maar hoe is het om een nieuw nest te
betrekken: kun je er wennen, leer je snel mensen
kennen, hoe zal het er zijn? We gaan het ervaren.
Vraag is, wie er zenuwachtiger is de betrokkene of
wij als omgeving? Een kwestie van goed water geven
en bemesten en hopen dat de oude Boom weer snel
uitspringt.

Brief Tiny aan Paul Heffels,
Beste Paul,
Na 93 dagen hebben wij afscheid genomen van je
moeder.
Als een nieuwe gast komt gaan we voorzichtig te
werk. De gezondheidstoestand is meestal broos. Bij
de meeste gasten duurt het een tijd voordat we
zicht hebben op de ontwikkeling van de
aandoeningen en hoe de gast hiermee functioneert.
Je moeder knapte redelijk snel op. Medicatie heeft
haar ondersteund en ze had de moed om te leven,
er nog een tijdje bij te blijven. Ze was nauwelijks op
haar kamer te vinden, meestal zocht ze het
gezelschap van de andere mobiele gasten, de
vrijwilligers en Buurtzorg .
Iedere ochtend kreunde ze behoorlijk,
ochtendstijfheid, dat ging in de loop van de dag
voorbij, ze kwam wel op gang. Ze heeft veel mensen
geboeid met haar jeugdverhalen, heel amusant. De
vele vrijwilligers waren een geduldig publiek. Het
zelfde verhaal vertelde ze vele malen, maar door de
grote groep hoorden de meeste vrijwilligers het
verhaal maar een keer . Ze mocht zich herhalen, ze
mocht kreunen, eten wat ze wilde en ze kreeg de
aandacht die je iedereen gunt op haar leeftijd.
En dan is het zover ; Terminaliteit is niet meer aan
de orde. Verhuizen is dan aan de orde, we moeten
haar laten gaan. We missen haar wel, je moeder, we
missen haar gekreun, haar repeterende verhalen en
haar gulle lach, maar ook haar dankbaarheid.
Loslaten van onze gasten doen we vaak . Moeder
mochten we als een van de weinigen levend
uitzwaaien.
We wensen haar een mooie tijd in Aldenhof, met
vele bekenden en onbekenden die weer geduldig
luisteren en haar verwennen door "er te zijn ".
Tiny Silvertand

Nieuwsbrief Bronnerhof, juni 2017 4/9

D

3 generaties werkzaam in Bronnerhof.
Mooi werk en zinvol leven.

M

Jessy, Fabiënne en Nina.
Dat is wel een foto waard.

“Het inzetten van je sterke punten
is het kleinste wat je kunt doen
om het grootste verschil te maken.”

Hoe kun je een goede balans vinden tussen mooi werk en
een zinvol bestaan. Ben Tiggelaar probeert hier een
antwoord op te geven.
Allereerst is er ‘het plezierige leven’. Daarbij gaat het erom
zoveel mogelijk positieve emoties te ervaren.
Door een leuke avond met vrienden, een fijne
vakantie.Geluk is plezier in het leven, hier en nu. Ten
tweede is er ‘het goede leven’. Daarbij gaat het erom je
talenten en je sterke punten te gebruiken, thuis, op het
werk en elders. Zodat je niet meer op de klok kijkt, maar
opgaat in de dingen die je doet. Dat heet flow in het
positieve psychologie-idioom. De een ervaart dat bij het
bespelen van een muziekinstrument, de ander bij het
schrijven aan een artikel, en weer iemand anders bij het
timmeren van een kast. Geluk creëren door te doen. Te
doen wat bij je past. Ten derde is er ‘het zinvolle leven’,
waarbij je jezelf en je talenten in dienst stelt van iets dat
groter is dan jijzelf. Dat kun je bijvoorbeeld ondervinden in
vrijwilligerswerk, maar ook in het ouderschap of het
lidmaatschap van een maatschappelijke beweging.
Zingeving draait niet om krijgen of doen, maar om geven.
Daardoor ervaar je een verbinding tussen je bezigheden en
wat je uiteindelijk echt belangrijk vindt in het leven.
Betekenisvol, zinvol leven, houdt in dat je je richt op iets
dat belangrijker is dan jezelf. Je zet je tijd, energie en
vaardigheden in om jezelf dienstbaar te maken aan iets dat
verder reikt dan persoonlijke rijkdom.
Zinvol werk kan er in de eerste plaats uit bestaan dat je
iets doet dat in jouw beleving een hogere betekenis heeft.
Je werkzaamheden sluiten aan bij iets wat je echt
belangrijk vindt. Dat geeft een gevoel van tevredenheid
dat het plezier van hier en nu overstijgt. Zinvol werk kan
ook betekenen dat je bij een bijzondere groep collega’s of
organisatie hoort. Je eigen werk kan bescheiden en
eenvoudig zijn, maar levert een waardevolle bijdrage aan
het gezamenlijke doel.
Het werken bij Bronnerhof is een goed voorbeeld van mooi
werk dat bijdraagt aan een zinvol leven.
Gebaseerd op : Mooi werk van Ben Tiggelaar
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Samen gedenken 31 mei 2017
Het was de veertiende gedachtenisviering in Bronnerhof.
Dan heb je intussen als voorbereidingsgroep een aardig
archiefje opgebouwd, met verhalen, muziek en gedichten.
Je hebt ervaring opgedaan met het aankleden van de
kapel bij een thema, altijd weer mooi om te doen.
Toch staat er iedere keer bij de uitnodiging voor de familie
van onze overleden gasten: als u een persoonlijke bijdrage
wilt leveren in tekst of muziek, wilt u dan contact met ons
opnemen.
Ook deze keer leverde dat bijzondere bijdragen op. Naast
mooie gedichten was er het verzoek om het lied ’Mag ik
dan bij jou’ van Claudia de Breij te laten horen, want dat
betekende veel voor moeder. En het lied ‘Pie Jesu’ van
Karl Jenkins, want die muziek geeft zoveel troost, vertelde
een dochter.
Maar deze keer was er ook een verzoek, dat we nog niet
eerder kregen: om samen een lied te zingen. Met
begeleiding van een dwarsfluit door een schoonzoon. Een
lied uit de traditie van Taizé, een oecumenische
communiteit in de Franse Bourgogne: Dans nos obscurité
allume le feu qui ne s’etaint jamais. De vertaling luidt:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat
nooit meer dooft.
Het is een mooie tekst, die heel goed past als alle kaarsen
branden, vonden wij als voorbereidingsgroep. En met de
begeleiding van de fluit zou het vast lukken. Wel even
oefenen voor de dienst begint, was onze mening. En dat
hebben we gedaan, het klonk wat onwennig in het begin,
maar het was een waardevolle bijdrage. Samen zingen
verhoogt de sfeer, ieder die dat wil, kan meedoen. Voor
herhaling vatbaar, maar dan wel in het Nederlands.
Het was een mooie bijeenkomt in een volle kapel. Na
afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie, thee, water en zelfgebakken lekkers.
Daar werd veel gebruik van gemaakt.
Truus, Leonie en Christel

Gedicht Joanna Kruit
Mijn vader had een stoel in zijn kantoor
waar hij het langst in woonde. Als hij schreef
mocht ik, wanneer ik met hem zweeg
tegen zijn benen zitten.
Het kwam voor dat wij vergaten waar we
waren.
Dan las ik over Remy of oom Tom.
Ik weet nog dat het leek alsof hij zong.
Ook streelde hij een keer mijn haren.
Later heb ik gehuild om wat niet kon.
Ik wilde dat we daar nog waren
En dat geen einde ooit begon.
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Handmassage, aanraken, nabijheid en grenzen
In mei gaf ik twee keer deze workshop op de
bovenverdieping van de Bronnerhof..
Iemand masseren is in essentie uitwisselen van energie.
Je kan energie niet zien,
behalve het stekkerdoosje kan je electriciteit ook niet
zien. Maar je kan het wel (leren) voelen. Dus daar deden
we enkele oefeningen voor.We begonnen met energie
voelen, want dat is het werkzame ingredient bij
massages.
Om te ervaren wat energie is - een begrip wat vaak je
begrip ontglipt - deed ik een stukje Touch for Health voor.
Als je je eigen naam zegt, dan ben je krachtig in je
lichaam, als je de naam van een ander zegt, heb je niks te
zeggen, maar is je lichaam zwak en krachteloos. Nogal
een ervaring, het gaat dus niet om wilskracht en die
werkt ook niet dan. Je lichaam weet wanneer jij de
waarheid spreekt en wanneer niet.
Wat een rol speelt bij masseren: durf je ook nee te
zeggen als je iets niet fijn vindt om te doen of niet wilt?
We hebben een oefening in tweetallen gedaan om te
ervaren waar je grens is, bijvoorbeeld in het naderen van
elkaar en in het afstand bepalen.
Een van de mooiste massages vind ik nog altijd om
gewoon rustig naast een gast te zitten en de hand vast te
houden. Zelf rustig te gaan ademhalen. Merken of een
gast hier rustig van wordt. Het kunnen ‘uitstaan’ dat je
niks hoeft, niks wilt. Misschien dat je zo overgave aan het
leven, aan het sterven stimuleert, wie zal het zeggen?
Ook heb ik uitleg gegeven over aromatherapie = werken
met etherische oftewel essentiële olieën. Duizend jaar
oude methode op ervaring gebaseerd, die niet zou blijven
bestaan als het niet werkzaam was, zegt ons gezond
verstand. Bij hospices in het land wordt het veelvuldig
toegepast, zie ook ons lijfblad Antenna van 2 jaar
geleden. Het is vooral geschikt om mensen te kalmeren,
te helpen met angsten en met overgangssituaties om te
gaan. Om ze voor te bereiden op het sterven.
Nog meer mensen die willen kennismaken met de
handenmassage? Meld je bij Tiny of mij. Ik ben altijd
bereid mensen dit te leren. Maar er zijn meer manieren
van aanraken. Een gesprek dat ontstaat, woorden die je
raken. Ook elkaar aankijken kan een aanraken zijn.

Voor mensen die meer willen, voor in de
huiselijke situatie, met kennissen en ook met
onze gasten: in het najaar start er een cursus
van 5 avonden gericht op voetmassage te geven
door Sylvia Wolvekamp en ondergetekende,
beiden gediplomeerde reflexzonetherapeuten.
Info op kantoor en bij mij.
Heleen Heins, vrijwilligster Bronnerhof en
reflexzonetherapeute

Vijf dingen waar we (aan het eind van ons
leven) spijt van hebben.
1) Ik wilde dat ik de moed had gehad om
trouw te blijven aan mijzelf, in plaats van
te leven zoals anderen dat van mij
verwachtten.
2) Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had.
3) Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn
gevoelens uit te spreken.
4) Ik wilde dat ik mijn vriendschappen beter
had onderhouden.
5) Ik wilde dat ik mijzelf had toegestaan om
gelukkiger te zijn.
Uit : Mooi werk van Bert Tiggelaar
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Boek: Later begint vandaag.

Film: Sense of an ending

Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de
geneeskunde en dé specialist in België en
Nederland als het over rouwverwerking en de
laatste levensfase gaat.
Met dit boek wil Manu Keirse een leidraad
geven aan wie met de laatste levensperiode
geconfronteerd wordt.
Hij presenteert hier inzichten die hij onder
meer in zijn praktijk heeft opgedaan.
Hoe kun je je bijvoorbeeld voorbereiden op het
afscheid?
Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van
palliatieve zorg en euthanasie?
Hoe kun je zelf beslissen op welke wijze je de
laatste fase van je leven wilt vormgeven?
En wat is de gang van zaken wanneer de zieke
niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen?

Een man die de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, maar nog altijd met lichte tegenzin
fotoapparatuur verkoopt vanuit een kleine winkel in
Londen. Hoewel hij gescheiden is, onderhoudt hij
dagelijks een vriendschappelijk contact met zijn exvrouw. Privé is er vooral gezonde spanning, want zijn
dochter is hoogzwanger en kan op elk moment
bevallen. Nieuwe problemen komen ook al snel op zijn
pad. Wanneer de postbode op een ochtend op de
stoep staat met een aangetekende brief, blijkt dat
Sarah Ford is overleden, de moeder van Tony's
jeugdvriendinnetje Veronica Ford. Sarah heeft een
dagboek aan Tony nagelaten, dat vroeger toebehoorde
aan zijn beste vriend en studiegenoot van de
universiteit.
Deze jongeman heette Adrian Finn en was geobsedeerd
door klassieke literatuur waarin ideeën over zelfmoord
werden beschreven. De meeste studenten vonden
Adrian een tikkeltje vreemd, maar Veronica viel al gauw
in katzwijm voor de nieuwkomer. Ze besloot de relatie
met Tony te beëindigen, zodat ze een romance met zijn
beste vriend kon beginnen. Tony, verward door woede
en onbegrip, besloot dat hij haar op een venijnige
manier zou terugpakken: hij schreef een haatbrief aan
Veronica, waarin hij haar een bijzonder ongelukkige
toekomst toewenste. Woorden die nu, op zijn oude
dag, als een boemerang in zijn leven terugkeren, en het
verleden in een heel nieuw perspectief plaatsen.
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Uit: ‘Vaarwel’ van Annet de Jong
Een gids voor een mooie persoonlijke uitvaart.
Wist je dat:
•
•
•
•
•
•

•

Begraven niet duurder hoeft te zijn dan
cremeren?
Je ook zonder kist begraven mag worden?
De inkoopprijs van een kist € 70 is. En dat hij
voor het zevenvoudige wordt verkocht?
Een natuurgraf niet geruimd wordt?
Gemiddelde kosten voor een graf € 3.039 zijn?
7 op de 10 Nederlanders een uitvaartverzekering
heeft, maar meer dan ¼ van de verzekerden niet
weet wat voor verzekering hij heeft?
Je vrij bent om de uitvaartondernemer te kiezen
die je wenst, maar dat de verzekeraar je dan
minder geld uitkeert?

Recept
Deze keer een recept met pastinaak, een
ivoorkleurige wortel en een zogenaamde vergeten
groente. Maar als je in de winkel komt vergeet dan
eens niet er een paar te kopen en klaar te maken.
Deze keer een stamppotje van pastinaak. Je hebt
nodig drie stuks pastinaak en drie dikke aardappelen.
De pastinaak schillen met een dunschiller en in grove
stukken snijden, gaar koken en dit ook met de
aardappelen. Als alles gaar is met de stamper fijn
maken en mengen een beetje peper en zout erbij.
Hierbij serveren saucijsjes gebakken en als deze gaar
zijn het vlees uit de pan nemen, een glas rode wijn
aan het vocht toevoegen en binden met allesbinder.
Makkelijk en supergezond! Smakelijk eten.
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