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Margriet Euwema en Carolien van Dam 
hebben na bijna 21 jaar Hospice Dôme 
verlaten. Na een aanloopperiode van 7 
jaar opende Hospice Dôme op 16 april 

Sinds november ben ik, als opvolger van Margriet en Carolien, 
werkzaam als directeur- bestuurder van hospice Dôme. Mijn 
naam is Wendelien van Oostrom, ik ben 60 jaar en woon, 
samen met mijn man Cees, in Nijmegen. Onze drie kinderen 
zijn volwassen en hebben zelf ook alweer kinderen. Ik ben 
dan ook de trotse oma van vier schattige kleinkindertjes. Mijn 
dankbaarheid om Margriet en Carolien te mogen opvolgen is 
groot. Wat zij voor het hospice hebben gedaan en betekend is 
overweldigend groot en nauwelijks in woorden uit te drukken. 

Toen ik deze zomer de advertentie van het Hospice Dôme 
onder ogen kreeg, kon ik mijn geluk niet op. Datgene waar 
de organisatie voor staat is enerzijds compleet passend bij 
mijn levensvisie, kennis en ervaring, anderzijds was het ook 
een lang gekoesterde wens van mij om een eindverantwoor-
delijke functie te mogen bekleden in een kleine organisatie 
waar ik me met hart en ziel aan kan verbinden. Tot oktober 
was ik als regiomanager werkzaam bij IrisZorg, een organi-
satie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang in 
Gelderland. Voordat ik bij IrisZorg kwam werken was ik als 
accountmanager sociaal domein werkzaam bij Opella, een 
zorg- en welzijnsorganisatie in de regio Ede-Wageningen–
Veenendaal-Renkum. En daarvoor werkte ik in de meldkamer 
en het gevangeniswezen. Mijn voorkeur en mijn hart gaat uit 

naar mensen die onze hulp behoeven, de kwetsbaren van 
onze samenleving.

Ik ken de sfeer van een hospice, ik weet dat ik me er thuis 
voel want tot enkele jaren geleden ben ik gedurende een aantal 
jaren, als vrijwilliger binnen het Hospice Bethlehem in Nijmegen, 
wekelijks een dagdeel betrokken geweest bij onze negen 
gasten die daar verbleven. Het deel mogen uitmaken van de 
intieme momenten die bij het stervensproces horen en daarbij 
wat (hoe klein ook) voor onze gasten in de laatste fase van hun 
leven te hebben mogen betekenen, stemt mij tot op de dag van 
vandaag dankbaar en heeft mij als mens verder gevormd.

ik ga mijn best doen om op mijn eigen wijze verder vorm te 
geven aan de doorontwikkeling van ons hospice. Ik voel me 
daarbij gesterkt door de hulp van God en de ondersteuning 
van alle medewerkers, de Raad van Toezicht en u allen, de 
vele mensen die zich betrokken en verbonden voelen met 
ons hospice. 

Vriendelijke groeten,  

Wendelien van Oostrom

Hospice Dôme neemt afscheid van haar oprichters
2004 haar deuren. 
In de afgelopen 
14 jaar hebben 
ruim 1.150 gasten 
hun weg gevon-
den naar Hospice 
Dôme. In 2009 
werd voor het 
eerst het keur-
merk high care 

hospices afgegeven dat door de jaren 
heen werd herhaald en bleef behou-
den. Geheel in Dôme-stijl, met een lach 
en een traan, is er door genodigden en 

medewerkers op dinsdag 20 novem-
ber jl. afscheid genomen van Margriet 
en Carolien. Er waren verhalen,  
speeches, cadeaus, boeketten, heer-
lijke hapjes, er was theater, een gele-
genheidskoor en een uitgebreid buffet. 
Dit alles vond plaats in Leerhotel het 
Klooster. 

Met de woorden ‘Goede reis verder 
met elkaar! Adieu!’ sloten Margriet 
en Carolien de bedankbrief aan de 
medewerkers af. La même chose  
pour toi!

Even voorstellen



Dankwoord
Alle giftgevers, donateurs 
en kerken hartelijk bedankt 
voor uw royale bijdrage in 
2018. Zonder giften kunnen 
we immers de bijzondere 
en liefdevolle zorg niet blij-
ven garanderen in Hospice 
Dôme. Heel veel dank voor 
uw steun en gebed.
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Hospice Dôme
Appelweg 49,  
3818 NN Amersfoort
033 460 1960
info@hospicedome.nl
www.hospicedome.nl

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 85 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 maat-
schappelijk werker, de coördinatoren 
zorg, vrijwilligers en P&O en kwaliteit, 
de muziektherapeut, de geestelijk 
verzorger 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 gehou-
den door een raad van toezicht die 
bestaat uit vijf leden.

ontwerp
www.serendip-ontwerp.nl

Beeld ‘Ontmoeting’
Vanuit een erfenis ontvingen wij een schit-
terend sculptuur van Marinus Klap voor ons 
hospice. We zijn enorm verrast en vereerd!. 
Het beeld met als thema ‘ontmoeting’ heeft 
een prachtige plek gekregen in de stilte-
ruimte van ons hospice.

Wij wensen u goede 
kerstdagen en een 

gezegend nieuwjaar!

Na 42 nieuwsbrieven, waarin we het 
wel en wee van het hospice steeds 
weer met u hebben gedeeld, nemen 
we nu afscheid van u. Vorige maand 
hebben we al afscheid genomen van 
het hospice, van onze medewerkers en 
van alle netwerkcontacten. Nu richten 
we ons nog voor de laatste keer tot u.
We zijn u ongelooflijk dankbaar voor 
de jarenlange trouwe steun, op welke 
wijze dan ook, sommigen al vanaf het 
allereerste begin, toen er alleen nog 
maar een idee was. Door uw gebeden, 
financiële steun, collectes, praktische 
hulp, acties, ontvangsten, vrijwilligers-
werk, bemoedigingen en dankwoorden 
in de vorm van gesprekken, kaartjes 
of brieven heeft u een belangrijke bij-
drage geleverd aan de komst van het 
hospice. 
Zonder u allen was het onmogelijk 
geweest om het hospice op te zetten, 
maar zeker ook om zorg te garande-
ren voor nu al meer dan 1200 gas-
ten en hun naasten. Hospice Dôme is 

een begrip geworden in Amersfoort en 
omgeving, maar nog belangrijker: het 
is van ons allemaal! Uw warme betrok-
kenheid en verbondenheid zijn voor ons 
altijd een belangrijke reden geweest om 
door te zetten, ook in moeilijke tijden.
Nu onze wegen gaan scheiden, willen 
wij u danken voor het grote vertrouwen, 
dat u in ons stelde. Het hospice is bij 
ons fantastische team en onze opvol-
ger Wendelien van Oostrom in goede 
handen. We weten dat God het hos-
pice gedragen heeft al die jaren en dat 
Hij dat zal blijven doen in de toekomst. 
We wensen u van harte Zijn zegen en 
vrede toe op al uw wegen. 

Met hartelijke groet,

Carolien van Dam en Margriet Euwema

Heel veel dank!!!

Speculaasactie
De laatste speculaas is verkocht, 
de opbrengst nog niet helemaal 

bekend, maar we kunnen nu al 
wel mededelen dat we ruim 450 dozen 

speculaas hebben ingekocht en verkocht, per 
saldo betekend dat een netto resultaat van bijna  
€ 3.500,- en dat is exclusief extra bijdragen. Wij 
zijn blij met dit resultaat en danken ieder die op 
welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd!


