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Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of
opmerkingen over de inhoud?
Neem dan contact op met de secretaris
Ideeën voor de volgende uitgave van de nieuwsbrief zijn
ook welkom!
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VAN HET BESTUUR

De NPV-afdelingen in het midden van
Zuid-Holland hebben hun krachten
gebundeld in de nieuwe NPV-afdeling
Hollands Hart. Meer dan ooit is het
nodig om de boodschap van de NPV
uit te dragen.
De geest van de tijd is dat een leven
alleen waardevol lijkt tijdens de jonge
gezonde jaren van ons leven. Wanneer het leven kwetsbaar is
geworden, door ziekte of ouderdom, lijkt het van minder
waarde. Dan worden dure behandelingen en vergrijzing een
maatschappelijk probleem in plaats van een maatschappelijk
gegeven. Dan moeten er pijnlijke keuzes gemaakt tussen wel
en niet behandelen. Dan worden die keuzes niet meer
gebaseerd op het wel of niet te verwachten medisch effect,
maar op economische beslissingen. Ik schrijf hier bewust
economische beslissingen, omdat economie als sociale
wetenschap de keuzes baseert op sociaalwetenschappelijke
principes. Principes die onderhevig zijn aan de dominante
opvattingen in de samenleving.
Wanneer gezond vitaal leven het ideaal is van het
maatschappelijke denken, heeft dat gevolg voor de beoordeling
van kwetsbaar leven en wanneer kwetsbaar leven als minder
waardevol beschouwd wordt, zal dit soms direct (maar zeker
indirect) de keuzes in de zorg beïnvloeden.
Moeten er dan geen keuzes gemaakt worden in de zorg?
Jazeker! Op medisch gebied moeten weloverwogen keuzes
gemaakt worden op basis van de verwachting van de
effectiviteit van de behandeling. Ook de kosten in de zorg zullen
beheerst moeten worden. Hierover zal het debat in de zorg de
komende jaren moeten gaan. Helaas zien we dat dit debat zich
verengt tot discussies over die ene extreem dure behandeling
voor die ene specifieke ziekte. Een extreem dure behandeling
per individu. Maar over hoeveel individuen hebben we het? Het
is een debat over de marges. Laten we het hebben over de
verspilling in de zorg! Bijvoorbeeld verspilling door onbedoelde
schade. Wist u dat er naar schatting jaarlijks € 400.000.000,
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vierhonderd miljoen euro, onbedoelde schade in ziekenhuizen
is door ziekenhuisinfecties? Schade die voor een belangrijk
deel vermijdbaar is wanneer zorgprofessionals zich houden aan
de WHO regels voor handhygiëne. Schade omdat de intrinsieke
motivatie ontbreekt om zich aan basisregels te houden. Schade
veroorzaakt door diezelfde professionals die lange debatten
houden over het wel of niet langer kunnen behandelen en die
zich intrinsiek geremd voelen door gebrek aan toereikende
budgetten in de zorg. Gewoon even je handen wassen en je
houdt geld over om de gewenste behandeling voort te zetten.
Moet de NPV de discussie hierover niet overlaten aan
anderen? Mijn mening is van niet. Ook de NPV zal zijn bijdrage
hieraan moeten leveren. In de werkgroep Toekomst bestendige
NPV hebben we geconcludeerd dat de NPV uniek is als
vereniging. De bazuin, tegen de geest van de tijd en vóór
Bijbelse waarden, moet aan de mond blijven. Maar ook de
oliekruik, olie toedienen aan een dodelijk verwonde
samenleving, olie toedienen aan hulpbehoevende naasten, zijn
de kenmerken van de NPV.
Bij keuzes in de zorg mag de bazuin van de NPV klinken, ook
de olie mag rijkelijk vloeien. Wanneer de bazuin van de NPV
ook kan bijdragen aan het verminderen van verspilling in de
zorg, dan zal de NPV er ook aan bijdragen dat de olie niet
wordt verspild.
Leidt dit dan niet af van de medisch-ethische vraagstukken over
het begin en het einde van het leven, onderwerpen van
discussie waarin de NPV zich een primaat heeft verworven?
Dat risico bestaat natuurlijk altijd en tegen het op Bijbelse
gronden gebaseerd ongeoorloofd beëindigen van het leven zal
de bazuin moeten blijven klinken, maar het kan ook nodig zijn
om het debat aan te gaan over andere medisch-ethische
thema’s.
Het eerste grote debat waarin keuzes in de zorg verbonden zijn
met waardevol leven heeft inmiddels plaatsgevonden op 31
januari jl., tijdens het waardevolle afscheidsymposium van Ruth
Seldenrijk met als titel “Waardevol Leven!”. Dit symposium gaf
de verwachting dat de bazuin van de NPV niet zal verstommen
met het vertrek van Ruth, maar dat het nog steeds een
geïnspireerde vereniging is die de bazuin volop wil laten klinken
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en de olie rijkelijk wil laten vloeien. Vanaf deze plaats bidden
we voor onze nieuwe directeur Esmé Wiegman om de bazuin
krachtig ter hand te nemen en velen, hopelijk ook vele
jongeren, te inspireren om de olie te gieten daar waar het nodig
is.
En Ruth, dank voor het vele werk voor de NPV. Geniet van de
rust, al verwacht ik dat je niet veel rust zal nemen, Seldenrijk
zal je blijven en zelden-rust zal bij je blijven behoren.
Niet alleen Ruth vertrekt dit jaar bij de NPV. In het werkgebied
van NPV-afdeling Hollands Hart vertrekken ook oude en
getrouwe gezichten. Wie kent Rineke Rijfers niet, jarenlang het
NPV gezicht in Alphen aan den Rijn en omgeving, of Corrie de
Pater, Jaap Bloemendaal en Jolanda van der Maas, NPVprominenten uit Waddinxveen en Boskoop. Bedankt voor het
vele werk dat jullie gedaan hebben. 2014 zal jullie afscheidsjaar
worden, een afscheid nadat jullie je ingezet hebben voor het
oprichten van een krachtdadige afdeling Hollands Hart.
Bescheiden als jullie zijn, is mij verboden om meer woorden
aan jullie afscheid te besteden.
Verder in dit blad kunt u de doelen uit het jaarplan 2014 van de
NPV-afdeling Hollands Hart lezen. Wij wensen u veel
leesplezier en vragen u om het werk van de NPV te blijven
steunen in woord, gebed en daad.
Een hartelijke groet van uw voorzitter.
Mogen wij u attenderen op de
LANDELIJKE LEDENVERGADERING van de NPV
Deze wordt gehouden in
AC Restaurant De Meern
op D.V. dinsdag 27 mei 2014
Spreker dr. Kees Goedhart
Thema “Doorbehandelen”
Hebt u interesse hierheen te gaan?
Neem dan contact op met de secretaris voor de agenda
en een eventuele afspraak voor het vervoer.
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Boekrecensie Waardevol leven

Auteur:
Uitgever:

R. Seldenrijk
Buijten & Schipperheim

Recensie door:

Kees Stijnen

Het boek Waardevol Leven werd als ‘zijn geestelijke
nalatenschap nog bij zijn leven’ gepresenteerd op het
afscheidsymposium van Ruth Seldenrijk. Wie het boek leest,
komt onder de indruk van de veelzijdigheid van het boegbeeld
van de Nederlandse christelijke ethiek. Het past niet bij de
bescheidenheid van Ruth om hem te prijzen, daarom deze
weinige woorden over de auteur.
De inhoud van het boek is niet te prijzen, wel aan te prijzen.
Niet te prijzen, omdat het een verschrikkelijk beeld geeft van
een maatschappij die los van God is. De woorden van Daniël
9:5 kwamen bij het lezen in mij op: ‘Wij hebben gezondigd, en
hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en
gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw
rechten’.
Het boek is wel aan te prijzen! Het maakt de moeilijke materie
van de medische ethiek toegankelijk. Op boeiende wijze weet
Seldenrijk het debat aan te gaan en dilemma’s begrijpelijk toe
te lichten. Begrijpelijk – in eerste instantie voor alle leden van
de Nederlandse Patiënten Vereniging – maar verder voor
iedereen die geïnteresseerd is in medisch ethische
onderwerpen. Vooral deel 5 met de titel “Cultuurfilosofisch
essay” heeft mij geboeid. U moet het zelf ook lezen!
Toch zijn er ook minder geslaagde passages in het boek. Op
blz.
355
bijvoorbeeld
wordt
de
vermeende
belangenverstrengeling
beschreven
van
een
aantal
vooraanstaande virologen. Belangenverstrengeling, verleiding
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in een hooggeplaatste positie en ijdelheid, dit alles komt ook
voor bij wetenschappers. Maar dergelijke beschuldigingen
moeten wel bewezen zijn en deze tekst lijkt mij meer passen bij
een ongeletterde columnist in een onder ons bekend dagblad
dan in een wetenschappelijk essay. Ook het pleidooi (blz. 261)
voor meer gebruik van de intuïtie in het diagnostisch traject vind
ik onjuist. Wanneer de intuïtie een sensitiviteit van 60% en een
specificiteit van 97% heeft, dan moet dit als diagnostisch middel
afgekeurd worden. Een diagnostische test met een dergelijke
performance is geschikt als confirmatietest en niet voor primaire
diagnostiek.
Seldenrijk weet op een evenwichtige manier te schrijven over
alternatieve geneeswijzen! Zelf zou ik daarover radicaal
schrijven. De mooiste uitspraak over Homeopathie komt van
een Rotterdamse drogist: “Prima spul, ik word er beter van, het
helpt niets, maar de mensen blijven het kopen.”
De uitgever van het boek moet zich schamen over de kwaliteit
van de uitgave. Voordat ik het boek uit had, leek het wel
herfst…de blaadjes dwarrelden om mij heen. Een geestelijke
nalatenschap verdient een betere kwaliteit! Dan maar een iets
hogere prijs. Ook zou dit lijvige boek voorzien moeten worden
van een trefwoordenindex. In de tweede druk zal dit wel goed
komen.
Vergeet bovenstaande minpuntjes, het Nederlands
standaardwerk van de christelijke ethiek misstaat
niet in uw boekenkast. Kopen en lezen dus!

Medisch-ethische vragen bijvoorbeeld rond het levensbegin
of levenseinde? Vragen over palliatieve zorg?
Bel het NPV-Consultatiepunt: (0318) 54 78 78
(zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
U kunt vragen over palliatieve zorg ook digitaal
stellen via www.npvzorg.nl
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UITNODIGING Ledenvergadering en thema-avond
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering
op woensdag 2 april a.s. van 19.30–19.45 uur. Aansluitend aan
deze ledenvergadering zal er een thema-avond worden
gehouden. U kunt ook alleen de presentatie bijwonen van
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) over:

Aderlaten of Haarlemmerolie
De presentatie ‘Aderlaten of Haarlemmerolie’ vertelt iets over
de geschiedenis van de gezondheidszorg en probeert antwoord
te geven op een aantal vragen. Wat wisten wij in de oudheid
over ziekte en gezondheid? Hoe dacht men bv. over de pest en
wat weten wij er nu over? Waarom was er in of buiten steden
een leprozenhuis? Was een gasthuis hetzelfde als een
ziekenhuis?
Welke ontdekkingen maakten de enorme
vooruitgang
mogelijk,
waardoor
Nederland,
qua
gezondheidszorg, tot de top 10 van de wereld behoort? Deze
lezing wordt verluchtigd door soms komische afbeeldingen,
anekdotes en mogelijk interessante tips. Joke Kraal werkte 42
jaar in de gezondheidszorg, o.a. als verpleegkundig docente,
en mag dus een insider genoemd worden.
Na de pauze is er gelegenheid tot discussie en het stellen van
vragen. Ook als u geen lid bent van de NPV bent u hartelijk
welkom. Toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.
Spreker : mw. Joke Kraal
Waar
: Chr. Ger. Opstandingskerk
Pr. Marijkestraat 69, Alphen aan den Rijn
Wanneer : D.V. woensdag 2 april 2014
Aanvang : 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45)

Iedereen hartelijk welkom
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AGENDA Ledenvergadering en thema-avond 2 april 2014
19:30 – 19:45 (ledenvergadering) - inloop vanaf 19.15 uur
1. Opening en mededelingen door dhr. C. Stijnen,
voorzitter van de NPV-afdeling Hollands Hart
2. Notulen jaarvergaderingen 2013 (*)
3. Jaarverslagen 2013 secretariaten (*)
4. Jaarverslagen 2013 penningmeesters (*)
5. Jaarverslagen 2013 NPV-Thuishulp (*)
6. Bestuursverkiezing
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:
Dhr. C. Stijnen
Secretaris:
Dhr. R. Hoogland
Penningmeester:
Mw. J. Terlouw-Bremmer
Contactpersoon VTH: Mw. J.A. de Jong-Kok
PR:
Mw. F.E.M. Verburg-de Kramer
Algemeen lid:
Mw. J. C. van der Maas
Algemeen lid:
Mw. M.C. van Klaveren
Algemeen lid:
Mw. C. de Pater-van der Spek
Algemeen lid:
Mw. C.A. Rijfers-Domburg
Algemeen lid:
Mw. J. Verheij-van den Bergh
Algemeen lid:
Dhr. W. Baan
Algemeen lid:
Dhr. J. Bloemendaal
Indien er tegen bovenstaande samenstelling van het bestuur geen
schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, zal de aanwezige vergadering
worden gevraagd dit bestuur bij acclamatie te benoemen.
Tevens zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Mw. C.A. Rijfers-Domburg en Mw. C. de Pater-van der Spek.
Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunt u schriftelijk
of per email tot uiterlijk 22 maart 2014 aanmelden bij het secretariaat van
onze vereniging

20:00 – 22.00 uur (thema-avond)
7. Presentatie Aderlaten of Haarlemmerolie door mw. Joke
Kraal
8. Pauze
9. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker
10. Sluiting
(*)

Deze documenten zullen te vinden zijn op onze website, tevens zullen
er exemplaren aanwezig zijn in de zaal.
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NPV-THUISHULP team Gouda
Het NPV-Thuishulp team Gouda
(voorheen behorend bij NPVafdeling Gouda) biedt al jarenlang
thuishulp aan voor het gebied
Gouda-Reeuwijk. We werken op
dit moment met 18 vrijwilligers die
bijna allemaal één of twee cliënten
hebben. Onze hulp wordt het meest gevraagd voor (oudere)
mensen met een klein sociaal netwerk. Deze hulp bestaat dan
vooral uit het bezoeken van deze mensen zodat er toch
contacten met de buitenwereld blijven bestaan. We worden
echter ook regelmatig gevraagd om boodschappen te doen
voor mensen die dat niet meer zelf kunnen of we worden
gevraagd voor het (organiseren van) het vervoer naar en van
het ziekenhuis. Het gebeurt ook dat onze vrijwilliger een
ochtend of middag de taak van een mantelzorger overneemt,
zodat deze even zelf iets kan ondernemen. U ziet wel dat het
werk heel divers kan zijn.
Het werk wordt gecoördineerd door drie coördinatoren die bij
toerbeurt voor vier weken telefoondienst hebben en dan ook
alle bijkomende zaken regelen. Veel van de hulpvragen komen
binnen via Buurtzorg of ander thuiszorginstanties, maar
hulpvragen kunnen evengoed worden ingebracht door
familieleden van de hulpvrager. We kunnen gelukkig de meeste
hulpvragen wel invullen maar iedere nieuwe vrijwilliger is
welkom. En iedere vrijwilliger kan zelf
bepalen hoeveel tijd hij/zij beschikbaar wil
stellen. Dat kan variëren van één keer per
week tot één keer per maand. Op deze
manier kunt u iets betekenen voor de
ander en krijgt u ook veel dankbaarheid
terug!
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NPV-THUISHULP team Alphen a/d Rijn
Wij willen van deze gelegenheid gebruikmaken om ons aan u voor te stellen.
In Alphen aan den Rijn is een groep
enthousiaste vrijwilligers die al jarenlang
vrijwilligerswerk doet voor de Nederlandse
Patiënten Vereniging.
Zo worden er bezoekjes afgelegd bij
eenzame ouderen, er worden af en toe
boodschappen gedaan voor zieken en ouderen. Er wordt
gewandeld met mensen die anders de deur niet meer uitkomen.
Regelmatig worden er mensen naar het ziekenhuis of de
fysiotherapie gebracht en begeleid. We ondersteunen de
mantelzorger of nemen tijdelijk een gedeelte over zodat de
mantelzorger iets voor zichzelf kan gaan doen. De
mantelzorger krijgt dan weer nieuwe energie voor de taak die
hem of haar wacht. Kortom: wij doen het werk dat vroeger de
buren meestal deden.
Op dit ogenblik bestaat de groep uit 17 trouwe en zeer
enthousiaste vrijwilligers waar wij altijd een beroep op kunnen
doen. De coördinatie van dit werk wordt gedaan door twee
coördinatoren die om de week telefoondienst hebben.
Iedereen die dat wil en in Alphen aan
den Rijn of omgeving woont, jong of
oud,
ongeacht
zijn
of
haar
levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan
een beroep doen op de thuishulp.
Bent u enthousiast geworden en heeft u
nog tijd over en wilt u werken vanuit een
christelijke levensovertuiging, neem dan
contact met ons op.
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INTERVIEW MET MEVROUW DE PATER–VAN DER SPEK
Bijna tien jaar is mevrouw De Pater
betrokken geweest bij de NPV afdeling
Waddinxveen/Boskoop. De afdeling, die in
augustus 1989 werd opgericht, was vanaf
1994 slapende. In 2004 werd de afdeling
echter nieuw leven ingeblazen. Hierbij was
mevrouw De Pater vanaf het begin
betrokken. Na een aantal maanden van
voorbereiden werd de afdeling op 14-092004 uit haar slaapstand gehaald bij de
Kamer van Koophandel. Het bestuur telt op dat moment vijf
leden. Mevrouw De Pater is aangesteld als penningmeester.
De reden voor mevrouw De Pater om zich in te zetten voor de
plaatselijke NPV is dat ze het belangrijk vond dat de NPV meer
gezicht kreeg in Waddinxveen. “De doelstelling van de NPV
(zorg voor het leven, zowel aan het begin als aan het einde) is
belangrijk. Het is belangrijk dat die levend gehouden wordt.
Door leden te werven, probeer je meer draagvlak te krijgen voor
de missie van de NPV”.
Terugkijkend op de afgelopen jaren, zegt mevrouw De Pater:
“Er waren soms best wel lastige periodes. Bijvoorbeeld als
bestuursleden ermee stopten. Het was lastig om mensen vast
te houden in het bestuur.”
Toch zijn er in de afgelopen jaren veel dingen bereikt, geeft ze
aan. “We hebben vaak op braderieën gestaan. De mensen
weten nu wat de NPV is. Ook de ledenwerfacties hebben
nieuwe leden opgeleverd”. Ook aan de lezingen op de
ledenvergaderingen bewaart mevrouw De Pater goede
herinneringen. Sommige lezingen zijn haar in het bijzonder
bijgebleven, zoals de lezingen van Dr. Paul, Dr. A.A. Teeuw en
mevr. A. Hoek - van Kooten
Na tien jaar besluit mevrouw De Pater af te treden als
bestuurslid. “Tien jaar is lang genoeg”, geeft ze aan. “Het is tijd
voor een fris gezicht”. Ook persoonlijke omstandigheden
hebben bijgedragen aan de keuze om te stoppen. “Ik heb
momenteel minder tijd beschikbaar en ik vind het niet fijn om de
dingen half te doen”.
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Hoe kijkt mevrouw De Pater aan tegen de fusie? “Het is heel
goed dat de afdelingen zijn gefuseerd. Hierdoor zal het ook
makkelijker worden om aan nieuwe bestuursleden te komen”.
Op de vraag wat ze het nieuwe bestuur wil meegeven,
antwoordt mevrouw De Pater: “Ik hoop dat het bestaansrecht
voor de pro-life gedachte van de NPV zal blijven en het nieuwe
bestuur hieraan onder Gods zegen een bijdrage kan leveren”.

MEVROUW RIJFERS NEEMT NA TWINTIG JAAR AFSCHEID
Na twintig jaar stopt ze er echt mee!
Mevrouw Rineke Rijfers, sinds 1 maart 1994
bestuurslid van de NPV afdeling Alphen aan
den Rijn, zal tijdens de voorjaarsvergadering
van 2 april 2014 officieel aftreden.
Op de vraag hoe ze destijds in het bestuur
terecht is gekomen, zegt ze: “Ik zag een oproep in de
nieuwsbrief dat er bestuursleden gezocht werden”. Hoewel ze
geen bestuurlijke ervaring had, besloot ze op de oproep te
reageren. “Ik vond het belangrijk dat de NPV afdeling zijn
activiteiten kon blijven doen.”
Aanvankelijk begon ze als algemeen lid. Al gauw kwamen er
echter extra taken op haar bordje terecht. Zo nam ze na verloop
van tijd de portefeuille thuiszorg over en na het vertrek van
mevrouw De Jong werd ze algemeen adjunct.
Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar zijn zeker een aantal
mooie herinneringen te noemen. Zo denkt ze met genoegen
terug aan de thema-avonden die werden georganiseerd. Deze
heeft ze als zinvol en verhelderend ervaren. Ze herinnert zich
de volle zalen tijdens haar beginjaren. Één avond springt er wat
haar betreft echt uit. Dat was toen dokter R. Schoonhoven een
lezing hield over Psycho-Pastorale Hulpverlening (PPH). Er
was zoveel belangstelling, dat de zaal te klein was voor het
aantal bezoekers. Naar aanleiding van deze avond hebben
twee NPV- leden de cursus PPH gevolgd, herinnert ze zich. Dat
was een mooi resultaat.
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Ze vindt het jammer dat het aantal bezoekers voor de themaavonden de laatste jaren sterk is afgenomen. Op de vraag waar
dat volgens haar aan ligt, geeft ze aan dat dit waarschijnlijk te
maken heeft met het feit dat mensen tegenwoordig hun
informatie meer en meer via internet verkrijgen. Ook de volle
agenda’s, waar veel mensen mee te maken hebben, zijn daar
volgens haar debet aan.
Minder mooie herinneringen zijn er ook. Ze vindt het jammer
dat het aantal leden de afgelopen jaren sterk is gedaald. Waren
er aanvankelijk zo’n elfhonderd leden, tegenwoordig zijn dat er
nog circa zevenhonderd. Ook vindt ze het jammer dat het altijd
lastig was om nieuwe bestuursleden te vinden. “Vijf jaar
geleden had ik er eigenlijk al mee willen stoppen, maar omdat
er geen opvolger was, ben ik aangebleven”.
Nu de drie afdelingen zijn gefuseerd, is er voor haar geen reden
meer om als bestuurslid aan te blijven. De nieuwe afdeling
heeft een voltallig bestuur, dus kan ze met een gerust hart
afscheid nemen.
Ze wenst het nieuwe bestuur van de afdeling Hollands Hart veel
sterkte, wijsheid en ondersteuning toe bij het uitdragen van de
christelijke normen en waarden.

Wat is de NPV-Levenswensverklaring?
De NPV-Levenswensverklaring is een uiterste wilsbeschikking
met betrekking tot medische en verpleegkundige zorg voor
situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.
Voordat een arts een behandeling kan starten, moet eerst om
uw toestemming worden gevraagd. Maar zo´n toestemming
kunt u alleen geven als u in staat bent om uw eigen wil te
vormen en te uiten.
Door ziekte of een ongeval (denk bijvoorbeeld aan een
vergaand stadium van dementie of een coma) kunt u
wilsonbekwaam raken, zodat het vormen en uiten van uw wil
niet meer mogelijk is. Toch moeten er dan soms beslissingen
worden genomen over een eventuele medische behandeling.
Dan is het een goede zaak als u van tevoren uw wil kenbaar
hebt gemaakt door middel van een Levenswensverklaring.
- 14 -

De NPV-Levenswensverklaring is bovendien een goede
kapstok voor een gesprek met uw huisarts of behandelaar over
onderwerpen die te maken hebben met het levenseinde. Voor
uw arts is het zinvol wanneer hij duidelijkheid heeft over uw
standpunten en wensen, zodat hij daar ook naar kan handelen.
Zo kunt u uw positie als patiënt op verantwoorde wijze inhoud
geven vanuit uw christelijke levensovertuiging.

Steun de NPV en word lid!
Spreekt de zorg voor het leven u aan? Staat de NPV voor
principes in de gezondheidszorg waar ook ú voor wilt staan?
Steun ons dan met uw lidmaatschap!
Het NPV-lidmaatschap kost per kalenderjaar € 17,50. Jongeren
tot 25 jaar, gezinsleden en 65-plussers betalen € 12,50.
Als lid ontvangt u vier keer per jaar het nieuws- en
verenigingsblad ZORG. Daarnaast kunt u kosteloos gebruikmaken van vrijwel alle diensten van de NPV.
U kunt als lid ook korting krijgen op een verzekeringspolis bij
Pro-Life of gebruikmaken van de Schadedienst.
De NPV wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Eventuele giften aan de NPV zijn daarom
aftrekbaar van de belasting.
Na ontvangst van uw aanmelding - via www.npvzorg.nl,
per e-mail (ledenadministratie@npvzorg.nl)
of per brief - ontvangt u van ons een welkomstbrief.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en
verstrekken wij deze niet aan derden.

- 15 -

Ledenwerfactie NPV
De laatste jaren daalt het ledenaantal van de NPV. Eind januari
is de NPV daarom gestart met een ledenwerfactie. Er is een
speciale folder ontwikkeld met daarin vermeld redenen om lid te
worden en er zijn leuke attenties beschikbaar voor
ledenwervers. Deze folder is verspreid onder alle leden. Wij
hopen dat u – als lezer van deze nieuwsbrief – de betreffende
folder ook hebt ontvangen. Is dit niet het geval, dan is het ook
mogelijk om de ledenwerfflyer te downloaden via de website
van de NPV (zie www.npvzorg.nl/samenvoorwaardevolleven).
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van onze
afdeling (zie colofon op de achterkant van deze nieuwsbrief).
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om het belang
van deze actie nog eens bij u onder de aandacht te brengen.
Wellicht kent u ook mensen in uw directe omgeving die
instemmen met het gedachtegoed van de NPV, maar (nog)
geen lid zijn. Werf hem of haar dan vandaag nog als nieuw lid
voor de NPV en kom samen op voor de zorg voor het leven.
Durft u de uitdaging aan om ledenwerver van het jaar te
worden?!
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Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg - Aurelia
Voor zorg thuis in de laatste levensfase
Tel 06-514 457 26
www.vptzaurelia.nl
info@vptzaurelia.nl
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
We hebben de afgelopen tijd niet veel echt winters weer gehad.
Met enige regelmaat voelde ik bij het naar buiten gaan eerder
een lentegevoel bij me opkomen dan dat ik in mijn kraag wilde
wegduiken om me tegen de kou te beschermen. En ook voelde
ik de kriebels die bij een lentegevoel horen en de energie die op
zo’n moment door je lichaam stroomt.
Bij zo’n lentegevoel ontstaat ook ruimte voor een nieuw geluid.
Het geluid van Aurelia.
Aurelia is een dagpauwvlinder, die wij met de zachte
temperatuur van nu met een gerust hart naar buiten durven te
laten en aan u te tonen.
Aurelia is de nieuwe naam voor de u welbekende Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg Rijnwoude-Boskoop-Waddinxveen.
Wij vonden een nieuwe naam nodig omdat de oude naam een
mond vol woorden was, die niet altijd direct voor iedereen
begrijpelijk was en met enige regelmaat van onze kant om
uitleg vroeg.
Wij vertrouwen erop dat de nieuwe naam Aurelia een begrip in
onze regio gaat worden dat wel direct voor iedereen
herkenbaar is.
De vlinder is het symbool van de overgang naar een ander
leven, en daarmee ook een waardevol symbool voor ons werk
in de terminale zorg. Daar komt bij dat in de naam Aurelia ook
het chemische symbool AU verwerkt zit, dat symbool staat voor
goud. En goud is als symbool goed te gebruiken voor de
maatschappelijke waarde die ons vrijwilligerswerk in de
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terminale zorg heeft, als ondersteuning aan een ernstig zieke
en zijn naasten.
Mag ik u vragen of u ons mee wilt helpen onze naam in de
regio voldoende bekendheid te geven en een van onze
ambassadeurs te zijn in de samenleving? Dat kan al eenvoudig
door in uw omgeving te vertellen dat wij een nieuwe naam
hebben, Aurelia. U helpt overigens niet alleen ons hiermee,
maar ook uw omgeving, zodat die ons zo tijdig weet te bereiken
als dat onverhoopt nodig is.
Wij zullen er met onze inzet in de terminale zorg aan bijdragen
dat onze naam een begrip wordt in de regio.
Gerard Kulker, voorzitter Aurelia

Landelijke contactdag Stichting Winstuitverlies
Stichting Winstuitverlies houdt
binnenkort haar volgende landelijke
contactdag. Winstuitverlies wil er zijn
voor mensen met of hersteld van kanker en hun
echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere naasten
die steun en troost zoeken in Gods Woord. Op onze
contactdagen, die we twee keer per jaar organiseren, willen we
hen met elkaar in contact brengen.
Uitnodiging Contactdag Stichting Winstuitverlies
Doelgroep: Deze dag is bedoeld voor allen die troost en steun
zoeken vanuit Gods Woord bij kanker en de ingrijpende
gevolgen ervan. Het ontmoeten van lotgenoten en hun directe
naasten rondom Gods Woord is voor velen een uitzien en een
opzien. Een opzien tegen emoties die de herkenning van de
ervaringen bij jezelf en de ander kan oproepen. Een uitzien
naar het met elkaar delen van de vreugde en het verdriet. Het
één dag begrepen voelen door degene die dezelfde weg gaat
of is gegaan. En het bijzondere voorrecht met elkaar samen te
zijn rond Gods Woord.
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Programma: Het thema voor deze dag is ‘Verlies tot zegen?!’
Je echtgeno(o)t(e), moeder, vader, broer of zus, vriend of
vriendin, familielid heeft de boodschap gekregen dat hij of zij
kanker heeft. Dat doet veel met degene zelf. Wat is zijn of haar
levensverwachting? Bij ondervinding te weten: ‘Ik ben sterfelijk’.
Of misschien: ‘Bereidt uw huis want u zult sterven en niet
leven’. Het zal je maar gezegd worden. Maar niet minder voor
degene die het verwerken van de boodschap, het ondergaan
van de behandelingen of het stervensproces van de zieke
geliefde van nabij meemaakt. Verlies van levenskracht, van
levensmoed, of zelfs van het leven zelf, soms op jonge leeftijd
al, is dan ‘Verlies tot zegen?!’
Het thema wordt vanuit Bijbels perspectief belicht door Ds. A.
Schot uit Nunspeet, die vanuit eigen leven en pastoraat weet
wat ‘Verlies tot zegen’ betekent. Na een korte pauze zal de
inleider uw vragen beantwoorden en met u in gesprek gaan. Na
de lunch zullen we in groepen over het thema in gesprek gaan
of kan deelgenomen worden aan een creatieve workshop. De
groepen zullen spontaan worden gevormd met als uitzondering
de ‘partners’ en ‘jongeren’, die elk een eigen groep vormen.
Plaats: ‘Bethlehemkerk’, Oudelandseweg 50, Woerden
Datum: D.V. zaterdag 5 april 2014
Aanvang: 10:30 uur (vanaf 10:00 uur ontvangst)
Kosten (incl. lunch): € 10,- voor jongeren t/m 25 jaar,
€ 15,- voor deelnemers >25 jaar, bij opgave van 2 deelnemers
samen € 25,Opgave: http://www.winstuitverlies.nl of tel 0341-250434

Heeft u wat tijd over?
U kunt natuurlijk VTH vrijwilliger worden!
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via onze website
www.hollandshart.afdeling-npvzorg.nl
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Colofon
Samenstelling bestuur NPV-afdeling Hollands Hart
Dhr. C. Stijnen, voorzitter
Mw. J. Terlouw-Bremmer, penningmeester
Dhr. R. Hoogland, secretaris
Mw. J.A. de Jong-Kok, contactpersoon VTH
Mw. F.E.M. Verburg-de Kramer, PR
Mw. J. C. van der Maas, lid
Mw. M.C. van Klaveren, lid
Mw. C. de Pater-van der Spek, lid
Mw. C.A. Rijfers-Domburg, lid
Mw. J. Verheij-van den Bergh, lid
Dhr. W. Baan, lid
Dhr. J. Bloemendaal, lid
Contactgegevens
Secretariaat
 Marathonlaan 24
2807 BB Gouda
 0182-744006 (keuze 3)
 hollandshart@afdeling-npvzorg.nl
 www.hollandshart.afdeling-npvzorg.nl
NPV-Thuishulp - team Gouda
 0182-744006 (keuze 1)
 thuishulp-teamgouda@afdeling-npvzorg.nl
NPV-Thuishulp - team Alphen aan den Rijn
 0182-744006 (keuze 2)
 thuishulp-teamalphen@afdeling-npvzorg.nl
Bankrekening
IBAN: NL37 INGB 0005 1271 62
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