
 
 

Column: Een moeilijke middag 

Deze column is in februari 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

Een moeilijke middag 

 

Verbluft blijf ik bij het naambordje van één van de kamers staan. Dit kan niet waar zijn. De man die 

opgenomen is ken ik heel goed. We hadden jaren geleden heel goed kontakt met hem . Ik weet best 

dat hij ziek is maar niet dat het zo erg is dat hij bij ons komt. Tegen mezelf in vraag ik aan de 

verpleegkundige of hij het echt is. Inderdaad, een crisisopname op zondagmiddag. 

 

Ik voel me een beetje gespannen deze middag. Er hebben hier wel meer bekenden gelegen maar niet 

zoals deze keer. Hij moet eerst een beetje tot rust komen dus ik kan mezelf er een beetje op 

voorbereiden voordat ik naar zijn kamer ga. Voordat ik ga eten  koken moet ik toch eerst vragen wat 

hij wil hebben. Ik ga zijn kamer binnen en kijk voorzichtig om het hoekje. Verrast zegt hij: ik dacht al 

dat ik je stem hoorde. Dan is de spanning gelukkig weg. We praten even over zijn ziekte en dat hier 

veel bekenden werken en dan ga ik eten koken. Toch voel ik me  opgelucht na deze kennismaking. 

Die middag spreek ik hem niet meer omdat hij veel slaapt. 

 

Na de dienst fiets ik naar de kerk. Ik kom iets te laat omdat het einde van m’n dienst het begin van de 

kerkdienst is. Als ik op m’n plek zit zoek ik het Bijbelgedeelte op wat voorgelezen zal worden. M’n 

man kijkt me onderzoekend aan. Hij zegt,  je hebt het verkeerde opgezocht. Hij vraagt of er een 

bekende op de hospice ligt. Ik zeg dat hij niks moet vragen maar ik ben helemaal in de war. 

 

Bij de volgende dienst op de hospice zegt de man die ik goed ken dat m’n man maar een keer op 

bezoek moet komen. Dat maakt het voor mij wel een stuk gemakkelijker. Wat vind ik het nu fijn dat 

hij bij ons is. Als ik er ‘s avonds ben en hij beneden een sigaretje is wezen roken drinken we samen 

koffie in de huiskamer, als hij tenminste geen bezoek krijgt. Omdat we elkaar goed kennen is er altijd 

wel wat te praten. Omdat zijn gezondheid niet erg achteruit gaat kan hij na een paar maanden weer 

naar huis. Hij mag weer terugkomen als het nodig is maar dat is niet gebeurd. 

 

Vaak denk ik nog aan de tijd dat hij bij ons was. Dit had ik niet graag willen missen. Maar wat is het 

toch heftig  maar toch ook weer heel bijzonder als het een bekende is. Als dit vaak zou gebeuren zou 

ik dit werk niet volhouden maar af en toe lukt het wel. Omdat hij zo bekend voor me is ga ik naar de 

rouwdienst. Soms is dat belangrijk om iets goed af te sluiten. 

 


