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Nieuwe folderlijn
Na meer dan 10 jaar is het tijd geworden voor een nieuwe folderlijn. We
hopen u met het nieuwe aanzien van
deze nieuwsbrief te verrassen vandaag!
Ook het logo heeft een nieuw jasje
gekregen.
De vertrouwde figuren die samen oplopen zijn nu geplaatst in een raam met
koepel (Dôme = koepel), dat uitzicht
symboliseert.
De verschillende kleuren binnen het
raam staan voor de lichte en donkere
momenten in het leven van de mens.

Zorg vanuit de vier dimensies
De palliatieve zorg kenmerkt zich
door het geven van aandacht op de
zogeheten vier dimensies: naast aandacht voor de lichamelijke aspecten
van het ziekzijn is er ook ruimte voor
emoties (psychisch), de familie / naasten
(sociaal) en geloofsovertuiging / zingeving (existentieel).
Voor de lichamelijke, psychische en
sociale dimensie zijn er professionele
medewerkers aan Hospice Dôme verbonden. Voor de existentiële zorg konden we altijd een beroep doen op onze
vrijwillige pastores, Kees Hoogendoorn
en Josephine van Pampus. Deze zomer
nemen zij afscheid. We zijn hen bijzonder dankbaar voor de liefdevolle zorg
en aandacht die zij aan onze gasten

Wisseling van
de wacht
Op 27 april 2017 is Job van de
Bovenkamp verrast met een koninklijke onderscheiding uit handen van de
burgemeester van Amersfoort. Hij is
benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor Hospice Dôme vanaf de
oprichting (1997) tot heden. Bijna 20
jaar lang heeft Job zijn bijdrage geleverd als penningmeester en voorzitter
van de Raad van Toezicht. Per 1 juni
heeft Job officieel zijn functie als voorzitter neergelegd. We zijn bijzonder
dankbaar voor alles wat hij voor het
hospice heeft betekend en trots dat dit
vele werk met een lintje bekroond is.
We zijn heel blij te kunnen melden dat
Lucas Heijs (op foto rechts) zich bereid
verklaard heeft de voorzittershamer van
Job over te nemen. Jaap van der Steeg
heeft afscheid genomen, hem zijn we
dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren, met name ook voor Stichting
Beheer. Steven Han heeft nu zijn plaats
ingenomen. Steven is bestuurder bij
een grote zorgorganisatie en wil graag
met zijn expertise de Raad komen
versterken.

hebben geschonken. Per 1 augustus
komt er in hun plaats een geestelijk verzorger in dienst. Op deze manier is ons
professionele zorgaanbod vanuit alle
dimensies geborgd.

Koepel van zorg

Hospice
Dôme
zoekt
talent!
Wij, het bestuur van Vrienden van
Dôme zijn heel blij met u als donateur. Zonder uw steun kunnen wij niet!
Als bestuur hebben we de afgelopen

Jaarverslag 2016
De jaarverslagen en de jaarrekeningen van 2016 zijn inmiddels gereed.
U kunt alle gegevens en cijfers vinden
op onze website. Vanwege de hoge
bedbezetting (78%) en goede afspraken met de zorgverzekeraars, konden
we het jaar afsluiten met een prachtig
resultaat van € 112.893,-. De stichting Vrienden heeft het mooie bedrag
van € 114.732,- opgehaald. Al met al
veel redenen tot verwondering en grote
dankbaarheid!

tijd nagedacht over mogelijke acties
voor het Hospice, zowel met het doel
fondsenwerving als naamsbekendheid. Wellicht heeft u daar ook ideeën
over. Als dat zo is horen we dat graag.
Kortom, wij zijn op zoek naar TALENT!
Heeft u concrete ideeën of kennis op het
gebied van fondsenwerving, communicatie, vormgeving, naamsbekendheid
of ludieke acties? Laat het ons weten.
En als u praktisch bij dit werk betrokken
wilt worden door te helpen bij zo’n actie
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Acties

Het smartlappenkoor “Gedeelde Smart”
heeft een actie voor Hospice Dôme
gehouden en we kregen van hen op 10 juli
jl. een cheque van € 600,- overhandigd.
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Leusden heeft een rommelmarkt
gehouden; een deel van de opbrengst
(€ 777,50) was voor Hospice Dôme.

Door deze extra middelen hebben we
ruimte om de kosten van de renovatie van de gastenkamers te dekken en
leningen af te lossen. Daarnaast worden er toenemende eisen aan het pand
gesteld, waardoor er noodzakelijke
aanpassingen verricht moeten worden.
Daarbij voelt het bestuur van Stichting
Vrienden van Dôme zich verantwoordelijk om met een financiële buffer de
continuïteit van Hospice Dôme ook
op de langere termijn te waarborgen,
zowel t.a.v. het in stand houden van
het gebouw, alsmede ook de voortgang van de bedrijfsvoering bij minder
gunstige tijden.

willen we dat ook graag weten. Ons
idee is om een netwerk op te bouwen
van donateurs op wie we een beroep
kunnen doen voor specifieke kennis of
praktische hulp. Heeft u ons iets te bieden? Wij horen het graag, mailt u ons op
info@hospicedome.nl. DANK!

In het najaar hopen we onze beroemde
speculaasactie weer te houden. U kunt
zich opgeven als verkoper op telefoonnummer: 033 460 1960 of via mail:
info@hospicedome.nl

Dank!
We bedanken alle giftgevers, donateurs, kerken en mensen die acties
voor Dôme opzetten voor hun steun.
Zonder giften kunnen we de bijzondere
en liefdevolle zorg niet blijven garanderen in Hospice Dôme. Maar we weten
ons ook gedragen door de liefde van
God. We wensen u Zijn zegen toe!

Giften
Hospice Dôme is voor een deel
afhankelijk van giften van derden.
Donaties zijn welkom op rek.nr.
NL89 RABO 0123 023 068
t.n.v. Stichting Vrienden van Dôme te
Amersfoort.
Koepel van zorg
Hospice Dôme biedt jaarlijks aan
gemiddeld 90 gasten 24 uur per dag
deskundige zorg en onderdak in de
laatste fase van hun leven en aan
hun naasten.
Medewerkers
Naast de hospicearts, 5 avond/
weekendartsen, een team met
18 verpleeg- en zorgkundigen,
de maatschappelijk werkende, de
kwaliteits-medewerker, de muziektherapeut, de geestelijk verzorger, een
kantoorteam en de directie, maken
40 (oproep)-vrijwilligers, waaronder
de pedicure, het mogelijk 24x7 uur
zorg te verlenen aan onze gasten.
Raad van Toezicht
Op afstand wordt er toezicht gehouden door een raad van toezicht die
bestaat uit vijf leden.
ontwerp
serendip-ontwerp.nl
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