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Een jubileum! Op 16 april 2019 bestond 
Hospice Dôme 15 jaar. Al zoveel jaar 
mogen we liefdevolle en betrokken 
zorg geven aan de mensen die in ons 
hospice verblijven. Veel van de mede-
werkers zijn al jaren aan het hospice 
verbonden, een aantal zelfs al vanaf 
het begin. Vier verpleegkundigen, twee 
zorgkundigen én zes vrijwilligers zijn al 
15 jaar in dienst!
 
We hebben op diverse manieren aan-
dacht gegeven aan het jubileum: in de 
ochtend was er natuurlijk taart voor de 

“Ik koop altijd heel veel pakken speculaas, om weg te geven, 
maar ook om te ‘overwinteren’ met een stuk speculaas bij de 
koffie, bij de thee, bij de warme chocolademelk of gewoon 
zomaar... Het laatste pakje uit mijn voorraad is net op.”

Bij Vrienden van Dôme zijn wij alweer gestart met onze voor-
bereidingen voor de komende speculaasactie.

Wij kijken als Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van 
Dôme terug op een succesvolle actie in het afgelopen najaar. 
In het najaar van 2017 verkochten wij het mooie aantal van 
2200 pakken speculaas. In het najaar van 2018 stelden wij 
ons ten doel om 4000 pakken te gaan verkopen en dat lukte! 
Een geweldig groot aantal! Wat kregen wij veel complimen-
ten over de kwaliteit van het speculaas gebakken door onze 
Bakkerij van der Meer. Velen onder u waren enthousiast en er 
volgden veel nabestellingen, 
maar uiteindelijk moesten 
we nee-verkopen en was 
de actie echt ten 
einde.

Ook voor het komende najaar gaat Bakkerij van der Meer de 
speculaas voor de Vrienden van Dôme bakken. Wij zijn daar 
geweldig blij mee! En u? Gaat u ons helpen om de verkoop-
aantallen wederom naar grote hoogte te laten stijgen?

Waarom is deze actie belangrijk?
Naast dat deze actie veel geld oplevert ten behoeve van de 
bijzondere zorg die door de medewerkers van het hospice 
wordt gegeven, is er nog iets veel belangrijkers. Het is name-
lijk van groot belang dat zoveel mogelijk mensen weten van 
het bestaan van Hospice Dôme. In dit hospice is iedereen 
welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging!

Bent u nog niet eerder verkoper geweest van pakken specu-
laas of wilt u graag uw personeel trakteren op speculaas dit 
jaar? Meld u alvast aan via info@hospicedome.nl, u ontvangt 
dan in een later stadium aanvullende informatie van ons.

Hartelijke groeten,
Raad van Bestuur Stichting Vrienden van Dôme

Hospice Dôme 15 jaar!
medewerkers en de gasten, in de mid-
dag kwamen we bij elkaar tijdens een 
gezellige borrel op het terras van ‘De 
Onthaasting’. De vrijwilligers, die al 15 
jaar met ons verbonden zijn, hebben 

we in het zonnetje gezet. Drie van hen 
ziet u op de foto hiernaast.
 
We zijn dankbaar voor iedereen die 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
in de afgelopen 15 jaar, we hopen nog 
heel lang met elkaar dit mooie werk te 
mogen doen!

Voorbereidingen speculaasactie alweer in volle gang

www.hospicedome.nl/hospice-dome/publicaties
via deze link kunt u het jaarverslag 2018 bekijken.

Jaarverslag 2018
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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. Dit 
vindt plaats in een omgeving die 
tegemoetkomt aan de thuissituatie 
waarin ook de naasten van harte 
welkom zijn.

medeWerkers
Met het complete team van 20 
medewerkers in de zorg, 47 vrijwilli-
gers en 5 stafleden verlenen we, met 
ondersteuning van de hospicearts, 
24x7 de zorg aan onze gasten.

Het team staat onder leiding van een 
Directeur-Bestuurder.

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

Wij zijn dankbaar dat we ook in de 
afgelopen periode weer zoveel gas-
ten mochten verzorgen. We mochten 
hen en hun naasten bijstaan in deze 
kwetsbare fase van het leven. 
Zonder de Zegen van God kunnen 
en willen we deze intensieve zorg niet 
geven. We willen u hartelijk bedan-
ken voor uw gebeden, aandacht en 
bijdragen waardoor we de zorg in 
Hospice Dôme kunnen blijven bieden.

Dankzij een gulle gift van de Stichting 
Roparun heeft het hospice drie 
matraspompen aan kunnen schaffen.
Hospice Dôme heeft speciale anti-
decubitus matrassen op de bedden 
liggen waar pompen op aangesloten 
kunnen worden voor een betere wis-
selende drukverdeling.
Eind mei zijn de pompen geleverd en 
direct in gebruik genomen.

Om de kosten te beperken wil-
len we onze nieuwsbrief bij 
voorkeur per e-mail verzen-
den. Dat spaart het milieu 

en kosten. Ontvangt u deze 
nieuwsbrief per post? Als u een mail 
stuurt naar info@hospiceDôme.nl 
o.v.v. digitale nieuwsbrief krijgt u van 
ons de volgende nieuwsbrief digi-
taal. Bijvoorbaat hartelijk dank!

De kennis die we als hospice over 
de afgelopen 15 jaar met elkaar heb-
ben opgebouwd, delen we graag 
met anderen: bijvoorbeeld met col-
lega’s bij andere zorginstellingen of 
mantelzorgers.
We worden met regelmaat uitgenodigd 
voor het verzorgen van gastlessen, 
hebben een extern cursusaanbod en 
verzorgen op verzoek lezingen. 
Dit jaar zijn we voor het eerst als trainers 

bijeengekomen om gezamenlijk op te 
trekken in het verder professionaliseren 
van ons aanbod.
Daarbij komt dat we het voormalige 
skills-lab intern hebben verhuisd en 
omgedoopt tot ‘Educatiecentrum’. De 
eerste interne trainingen hebben inmid-
dels plaatsgevonden.
Hiernaast ziet u een foto van ons 
nieuwe educatiecentrum met in bed 
onze oefenpop ‘Annie’.

~ Gebed om zegen ~
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Woord van dank

Gulle gift Roparun

Digitale nieuwsbrief

Educatiecentrum Hospice Dôme


