
 
 

Column: Afscheid 

Deze column is in juni 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. 

Afscheid 

 

In onze huiskamer zit een man die ik nog niet ken. We praten die avond gezellig samen. Ook maak ik 

kennis met zijn vrouw en kinderen. Als zijn vrouw, zoon en schoondochter met hem meelopen naar 

zijn kamer om hem naar bed te brengen blijft een andere zoon bij mij in de huiskamer. Hij vertelt van 

alles over zijn vader, over zijn ziekte en hoe het allemaal gegaan is voordat hij bij ons kwam.  

 

De volgende keer als ik hem weer zie ligt hij in bed. Weer heb ik een fijn gesprek met zijn zoon. Hij 

vraagt van alles over de hospice, hoe het er hier naar toe gaat en ook vertelt hij dingen van zijn 

vader. Heel gezellig en voor ons belangrijk om te weten. Een andere keer spreek ik zijn zoon en 

schoondochter. Als ze naar huis gaan krijg ik van zijn schoondochter een pluimpje en steekt ze haar 

duim omhoog. Het lijkt zoiets kleins maar het doet me goed. Ik heb deze familie niet meer gezien 

want deze man is hierna al snel overleden. Ik was al gauw aan deze familie gehecht maar al snel ligt 

er weer een ander en vervaagt het vorige. 

 

Het is enkele maanden later op de herdenkingsdienst van de hospice. Na de dienst sta ik te praten 

met familie van één van onze overleden gasten. Tussen de schuifdeuren staat een familie, klaar om 

naar huis te gaan. Opeens draait één van hen zich om, loopt alle mensen voorbij en komt recht op 

mij af. Hij bedankt me voor alles wat ik voor hen en hun vader gedaan heb in de tijd dat hij bij ons 

was. O wat naar, ik kan me niet meer herinneren om wie het gaat. Als hij zijn naam zegt weet ik nog 

vaag wie het was maar onderweg naar huis weet ik ineens dat het om deze familie ging. Wat jammer 

nu, ik had nog zo graag even met hen gepraat, net als toen. 

 

Afscheid nemen vind ik altijd moeilijk. Ook nu het de laatste keer is dat ik een column schrijf. Ik zou 

nog zoveel meer kunnen schrijven. Van die mevrouw die vroeg of ik het vestje voor haar kleindochter 

af wilde maken omdat het haar niet meer lukte. Of van die zoon die me met condoleren bedankte 

voor de lekkere koffie met opgeklopte melk. Ook van die mevrouw van bijna honderd die weer naar 

een verzorgingshuis kon. Of van die familie die elke dag weer allemaal kwamen bij hun stervende 

moeder terwijl het volgens ons nooit zolang kon duren. En heel veel zou ik kunnen vertellen van al 

onze verpleegkundigen waar ik zoveel van geleerd heb. 

 

Het is genoeg zo. Ik hoop dat ik met mijn mooie werk u een indruk gegeven heb hoe het bij ons gaat. 

Wij doen er alles aan om het in de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken. Wat veel 

belangrijker is dat we ons bekeren en als een verloren zondaar smeken om door Hem zelf voorbereid 

te worden voor het sterven voordat we op de hospice komen.  

 

Hij kan en wil en zal in nood 

Zelfs bij het naad’ren van den dood 

Volkomen uitkomst geven 


