


Aanleiding (incident), initiatief van

Het idee om in Moerkapelle de haalbaarheid van een hospice te onderzoeken, heeft een 
trieste oorzaak. Voor een actief lid van de cliëntenraad van Beth San en bewoner van een 
aanleunwoning, was er geen plaats beschikbaar om in zijn eigen dorp Moerkapelle te sterven. De 
laatste dagen van zijn leven is hij, tot grote teleurstelling van hemzelf, overgebracht naar een 
locatie buiten het dorp. Toen er eindelijk een plekje in Moerkapelle voor hem was gevonden, was het 
helaas te laat. Dit trieste feit is voor Beth San en de drie Moerkapelse kerken aanleiding geweest te 
onderzoeken of binnen Moerkapelle plaats is voor een hospice. Daarvoor is een werkgroep gevormd. 
Deze is aangevuld met enkele leden op persoonlijke titel. Inmiddels is deze werkgroep omgevormd 
tot een stichting genaamd hospice- Elim.

Waarom (ontwikkelingen in zorg en demografie)

De ontwikkelingen in de zorg (terugtrekkende overheid, bezuinigingen, sluiten van 
bejaarden- en verzorgingstehuizen) maken dat er hospices worden opgericht. Deze tendens wordt 
versterkt doordat er steeds meer ouderen alleenstaand zijn en geen kinderen in de buurt hebben die 
de laatste levensfase voor hen kunnen zorgen. 

In het westen van het land zijn geen hospices die vanuit christelijke naastenliefde werken en waar je 
als christen in een vertrouwde omgeving je laatste levensfase door kunt brengen. En waar geen angst 
voor euthanasie of andere (vanuit christelijk perspectief ) niet-ethische behandelingen behoeft te 
bestaan (omdat die daar niet toegepast worden).

Wat is een hospice (functies)

Een hospice is een “bijna-(als)-thuis-huis”. Bijvoorbeeld door de gelegenheid te geven om in beperkte 
mate eigen meubeltjes mee te nemen (helaas kunnen we geen huisdieren toestaan). We bieden een 
huiselijke omgeving waar die zorg verleend kan worden waar iemand in de laatste weken van zijn/
haar leven behoefte aan heeft zolang het geen ziekenhuiszorg betreft. Ook is er ruimte voor familie 
of andere naasten om in logeerkamers nabij te blijven. 
In eerste instantie richten we ons op een hospice met vier bedden en twee logeerkamers. 
Afhankelijk van de vraagontwikkeling kan daar op ingespeeld worden.
De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer drie weken. Als iemands krachten weer toenemen en er is 
geen direct zicht meer op overlijden, gaat iemand weer naar huis. 

Waar komt het & hoe ziet het er uit

De stichting Hospice - Elim is in vergevorderd stadium van verwerving van een kavel in Moerkapelle 
waar met medewerking van gemeente en provincie een hospice gerealiseerd kan worden. Uiteraard 
dienen de processen van verwerving, bestemming en vergunning tot tevredenheid te worden 
doorlopen. Hospice - Elim verwacht dit traject in 2017 te hebben afgerond.
Bij het vormgeven van hospice zal bijzondere aandacht zijn voor de invulling van de privacy 
van de gasten.

Wat kost het

A    - Investering: In onze businesscase gaan we uit van een investering van circa € 0,9    
 miljoen (exclusief een reserve voor de aanloopverliezen en risico’s in de eerste jaren).
B    - Inkomsten:
 i. Ruim de helft is een overheidsvergoeding (echter pas vanaf jaar 2). 
 ii. Een kwart is een eigen bijdrage ad € 50 per dag (er wordt een beroep op de   
  diaconieën gedaan om een reserve te vormen voor mensen die deze bijdrage   
  niet op kunnen brengen). 
 iii. Daarnaast willen we de betrokken kerken vragen om een jaarlijkse collecte. 



 iv. Vrienden: elk hospice kent een (meestal) lokale “vriendenorganisatie”. Ook die   
  willen we gaan organiseren.
 v. Spontaan zijn de eerste giften al binnengekomen. Ook hebben we de eerste prijs   
  gewonnen bij ING’s “Help Nederland vooruit”. 
C    - ANBI: hospice - Elim zal later dit jaar de ANBI status verwerven zodat giften (ook die in   
 2017) fiscaal aftrekbaar zijn.

Organisatie & functioneren (vrijwilligers, coördinatoren)

Voor een hospice met vier bedden en twee logeerkamers is al gauw een organisatie nodig van 
zestig (!) vrijwilligers. Er is immers 24/7 zorg nodig. De vrijwilligers worden professioneel geschoold 
en bijgeschoold. Zowel voor de fysieke als emotionele zorg. Alle vrijwilligers zullen geworven worden 
uit protestants christelijke kring.

De leiding is in handen van betaalde krachten, de zogenaamde coördinatoren. Er is altijd een 
gediplomeerde verpleegkundige aanwezig of oproepbaar. Het bestuur van de stichting wil dienend 
zijn en zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de coördinatoren laten.

Bij Elim zal sprake zijn van een goede omgeving waar aan de wensen van de gasten zoveel mogelijk 
tegemoet zal worden gekomen. Naast fysieke zorg willen we een voorbeeld zijn van liefdevolle 
verzorging.

Identiteit

Wij geloven dat christelijke naastenliefde niet ophoudt bij kerkmuren. Hoewel we ons richten op 
onze kerkelijke achterban willen we ons ook openstellen voor anderen. Belangrijk is: (1) iemand die 
een euthanasie wens heeft, kunnen wij niet helpen en (2) wij verwachten van iedereen respect voor 
de wijze waarop wij als christenen onze zorg aan onze naasten in dit hospice verlenen. 

We profileren ons als een christelijk hospice waar we aan iedereen naastenliefde vanuit onze 
christelijke beginselen willen betonen. In zorg én aandacht, zonder opdringerig te willen zijn. 
We hopen dat op deze wijze Zijn boodschap aan allen mag worden overgedragen. 

Door deze laagdrempeligheid hopen we ook niet-christenen te bereiken. Dit mag geen afbreuk doen 
aan wat orthodox reformatorische christenen hopen en verwachten aan te treffen. Deze balans vraagt 
bijzondere wijsheid en zegen. We willen u daarvoor regelmatig om hulp vragen om daar met elkaar 
over na te denken.

Samenwerking (Beth-San, huisartsen, pastoraal, kerken)

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”. Waar de afgelopen jaren 
allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, 
proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren. We werken voor 
de dagelijkse zorg nauw samen met Beth San (zorgcentrum) en de lokale huisartsenpost. 

Hopice - Elim gaat ervan uit dat pastorale zorg verleend wordt vanuit de betrokken huisgemeente. 
Maar naast de zorg van de vrijwilligers zullen ook de lokale kerken gevraagd worden om op afroep 
beschikbaar te zijn voor het verlenen van pastorale zorg.

Voordat de eerste bewoner kan worden opgenomen moet nog het nodige werk worden verzet. 
Het stichtingsbestuur kan dat niet alleen en vraagt gemotiveerde vrijwilligers zitting te nemen in 
diverse werkgroepen om invulling te geven aan de realisatie van ons hospice. En niet het minst 
belangrijk: de doelgroep (uw gemeente) moet weten dat er vanaf 2018-2019 in Moerkapelle een 
hospice voor hem/haar beschikbaar is.



Stichting Hospice - Elim 
Postbus 23
2750 AA  Moerkapelle 

079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl  

IBAN NL05 RABO 0314 0868 38

Contactpersoon voor de kerken:
Arie van der Spek
T 0180 - 631 327
E a.v.d.spek@hospice-elim.nl

  Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.hospice-elim.nl
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