
 
 

Column: Vrienden in tijd van nood 

Deze column is begin mei 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. 

 

Vrienden in tijd van nood 

Er worden (kort na elkaar) twee mannen opgenomen. Ze hebben allebei een ernstige ziekte maar 

kunnen zich in het begin nog redelijk zelf redden.  De ene man krijgt best vaak bezoek maar de ander 

niet zoveel. Vaak zitten ze samen in de huiskamer. Ze doen vaak een spelletje en de ene man leest 

ook weleens een stukje voor uit de Bijbel.  

Inmiddels zitten we midden in de coronacrisis. Bezoek mag niet meer in de huiskamer komen dus die 

gaan gelijk door naar de kamer van onze gasten, wel  jammer want bezoek in de huiskamer is voor 

ons ook wel gezellig. Als er geen bezoek is zoeken de mannen elkaar op, vaak om een spelletje te 

doen. Ze zijn inmiddels vrienden geworden. Ze zijn hier natuurlijk niet gekomen voor de spelletjes 

maar om te sterven. De ene man gaat achteruit en er komt een tijd dat hij niet meer van zijn kamer 

afkomt om even in de huiskamer te zitten. De andere man vindt het jammer en om het iets 

aangenamer voor hem te maken doen wij nu vaak een spelletje met hem als er tijd over is. Hij zegt: ik 

heb mijn vriend geleerd een spelletje te doen en hij heeft mij geleerd om weer uit de Bijbel te lezen. 

Voor allebei is het moeilijk  dat hij niet meer in de huiskamer komt. Dan volgt snel de tijd dat hij ook 

niet meer uit bed komt. “Zijn vriend’’ kijkt af en toe om het hoekje om goede nacht te wensen maar 

een gesprek voeren lukt niet meer. 

Het is vrijdagavond en ik moet over een uur naar de hospice als mijn telefoon gaat. Ik zie het 

nummer van de hospice. De verpleegkundige vertelt me dat code geel op de hospice is i.v.m. corona 

en dat ik niet verplicht ben om te komen. Ik sta in dubio maar wil toch graag gaan ook wat betreft de 

zieke man. Ik ga er heen maar voel me wel een beetje zenuwachtig. De man is inmiddels zo ziek dat 

het waarschijnlijk niet lang meer duurt voordat hij gaat sterven. De familie is even naar huis en ik ga 

bij hem zitten omdat ik er niet gerust op ben en het verdrietig vind als hij alleen is. Na een tijdje zie ik 

hem onrustig worden. Dan bel ik de verpleegkundige  en als we er samen bij staan blaast hij al snel 

de laatste adem uit. 

Zijn vriend van de hospice wordt na een paar weken bij ons ontslagen omdat zijn ziekte inmiddels is 

gestabiliseerd. Op een keer ontmoet ik hem , wat een verrassing! Hij herkent me gelijk en we praten 

natuurlijk even bij. Het is voor hem toch ook wel vreemd als je denkt dat je gaat sterven en daarna je 

leven toch weer verder gaat. Wat een verschil: samen bij ons gekomen, de ene overleden en de 

ander ontslagen 

  


