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,,Het idee hiervoor dateert uit 
2015 toen een man in een bejaar-
denwoning bij zorgcentrum 
Beth-San snel terminaal werd”,
vertelt Rinus Bosman, voorzitter
van stichting Elim, initiatiefnemer
van het hospice. ,,Er was geen
plaats voor hem in Beth-San. 
Heel wrang, want hij had zich juist
jaren voor dat zorgcentrum inge-
zet als vrijwilliger. De man be-
landde in naburig Zevenhuizen,
maar een aantal mensen vond dat
het voortaan anders moest.”

Initiatiefnemers uit drie Moer-
kapelse kerken en Beth-San zetten
de schouders eronder. Eerst werd
onderzocht of er voldoende animo
voor een hospice zou zijn in Moer-
kapelle en omgeving. Bosman:
,,Hier is duidelijk behoefte aan, ge-
zien de leeftijdsopbouw van
Moerkapelle en plaatsen dichtbij.”

Gastenkamers
Een businessplan en kostenopzet
werden gemaakt en een plek ge-
zocht. ,,Uiteindelijk vonden we
aan de Julianastraat een stuk
grond dat beschikbaar kwam
doordat de gemeente de Middel-
weg wilde doortrekken in verband
met de nieuwe wijk Jonge Veenen.
De eigenaar wilde ons de grond
verkopen tegen een schappelijke
prijs.’’

De gemeente bleek bereid de
agrarische bestemming te veran-
deren. ,,In ieders leven kan een

moment komen dat je niet meer
thuis kunt wonen door een termi-
nale ziekte. Dan is een hospice een
prachtige voorziening’’, zegt Bos-
man. ,,Ook niet-christenen zijn
straks van harte welkom in ons
hospice. Vanuit christelijke naas-
tenliefde wordt het een laagdrem-

pelige voorziening voor iedereen’’,
benadrukt hij. Natuurlijk doemen
meteen vragen op over palliatieve
sedatie, het lijden van patiënten
verlichten, en euthanasie. Bosman
daarover: ,,Palliatieve sedatie ligt
in het verlengde van medische
zorg. Dat kan straks ook in het

hospice. Vanuit onze achtergrond
kiezen wij niet voor euthanasie.
Dat laten we vooraf ook duidelijk
weten. Hospicepatiënten kunnen
wel hun eigen huisarts aanhou-
den.’’

Voor de bouw van het hospice,
dat vier gastenkamers krijgt, en 
de exploitatie in het eerste jaar is 
1 miljoen euro nodig. ,,Toezeggin-
gen voor renteloze leningen heb-
ben we al en de hypotheek is rond.
Na een jaar komt er een rijkssubsi-
die bij. Ook willen we een vrien-
denclub opzetten die jaarlijks do-
neert.’’

Voor het hospice zijn zestig
vrijwilligers nodig en twee betaal-
den krachten met medische ach-
tergrond. ,,Twintig vrijwilligers
hebben zich al spontaan aange-
meld. Volgend jaar gaan we actief
werven. We gaan ook samenwer-
ken met Beth-San, de palliatieve
thuiszorg uit Benthuizen en an-
dere hospices in de regio."

De fractie van Lokaal op 1 is
bereid in gesprek te gaan met
Gemeente Belang Krimpener-
waard (VGBK), VVD, Christen-
Unie en D66 om een nieuw
gemeentebestuur te vormen.
,,Wij willen best aanschuiven,
maar niet tegen elke prijs.”  

Laurens de Wit
Krimpenerwaard

Dat zegt fractievoorzitter én
wethouderskandidaat Janette
Hofman in reactie op het advies
van de Groningse hoogleraar
Douwe Jan Elzinga. De coalitie is
na het opstappen van VGBK-
raadslid Wisja Pannekoek haar
meerderheid in de gemeente-
raad kwijt. Volgens informateur
Elzinga is het toetreden van Lo-
kaal op 1 de meest voor de hand
liggende oplossing.

Hofman beaamt dat. ,,Dit zal
ook recht doen aan de verkie-
zingsuitslag. Onze kiezers wor-
den hiermee beloond. Wij gin-
gen van nul naar drie zetels. Dat
is niet niks.” 

Mocht het overleg stuklopen,
dan is het aan het CDA om plaats
te nemen aan de onderhande-
lingstafel, adviseert Elzinga.
Fractievoorzitter Jan Dekker
vindt het jammer dat er wordt
gekozen voor gesprekken met
één extra fractie in plaats van
met meerdere partijen. ,,De op-
dracht aan Elzinga was juist om
een coalitie met een zo breed
mogelijk draagvlak te vinden.” 

De wethoudersploeg zal naar
verwachting groeien van vijf
naar zes personen; enkele wet-
houders gaan in deeltijd werken.
Willem Schoof, voorman van de
grootste partij VGBK, heeft er
alle vertrouwen in. ,,Het advies is
een bevestiging dat we op de
goede lijn zitten.” 

Hij stoort zich eraan dat steeds
het woord ‘crisis’ valt. ,,De coali-
tie heeft weliswaar haar meer-
derheid verloren, maar het col-
lege is niet afgetreden en kan
nog altijd gewoon zijn werk
doen.’’

Lokaal op
1 wil best
meedoen
in coalitie

‘Uit naastenliefde zijn ook
niet-christenen welkom’
Over anderhalf jaar
kan het er staan: het
hospice  op christelijke
grondslag voor
terminale patiënten
in Moekapelle. ,,Hier is
duidelijk behoefte aan”

Eerste christelijk hospice in regio komt in Moerkapelle

GOUDA
GG

4 donderdag 6 december 2018

▲ Voorzitter Rinus Bosman van stichting Elim, initiatiefnemer van het hospice. FOTO PIMMUL 

▲ Artist’s impression van het toekomstig christelijk hospice Elim in
Moerkapelle. FOTO STICHTING ELIM


