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Van de voorzitter 
 
Het derde volle jaar na de opening van het hospice in 
2019 is alweer voorbij. In de afgelopen maanden heb-
ben we daar dan ook kort bij stil gestaan. We zijn vooral 
dankbaar dat we destijds een goede start hebben kun-
nen maken met het hospice. De relevantie van het hos-
pice in onze gemeenschap staat wel vast. In het afgelo-
pen kwartaal hebben we de 100ste gastbewoner mo-
gen ontvangen en verzorgen. Als  bestuur zijn we dank-
baar voor onze vrijwilligers, die dit werk zo geheel be-
langeloos en vol passie doen. Dankbaar voor de huis-
artsen, de medewerkers van Vivent en het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, met wie het zo goed samenwerken 
is. En niet te vergeten, dankbaar voor onze sponsors, 
winkeliers en andere betrokkenen.  
Eén van die sponsors wordt in deze nieuwsbrief wat na-
der onder de aandacht gebracht. Dat is de Stichting 
Vrienden van Hospice Parunashia en de mensen achter 
deze stichting. De stichting heeft ten doel het materieel 
ondersteunen van het hospice. Dat heeft zij sinds haar 
oprichting in 2018 ten volle gedaan middels de club van 
100 en andere wervingsacties. Het hospice ontvangt 
maandelijks van deze stichting een bijdrage in de kos-
ten van de accommodatie. Voor Hospice Parunashia 
een belangrijke bijdrage in de exploitatie.  
Namens het bestuur wens ik u allen mooie en “warme” 
kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 

Ton Huisman 
Voorzitter Stichting Hospice Parunashia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sponsoring team Laarbeek 

 
De datum van 4 november ligt alweer een tijdje achter 
ons maar deze 4e november vergeten we niet snel. 
Deze ochtend reisde een delegatie van Running Team 
Laarbeek af naar Sint Michielsgestel. Naast hun lieve 
betrokkenheid al vele jaren bij ons Hospice brachten ze 
iets bijzonders mee. Team Laarbeek had een prijs ge-
wonnen door het realiseren van de mooiste doorkomst 
voor de Roparun lopers in Aarle-Rixtel. Een indrukwek-
kende prijs mag je wel zeggen….. 

 
Enorm dankbaar en trots mochten wij als Vrienden van 
Hospice Parunashia een cheque in ontvangst nemen 
van 10.000 euro. Die cheque is meteen doorgegeven 
aan Ton Huisman om te investeren in een nieuw tuin-
huis met veranda. Heerlijk voor onze gasten om toch 
buiten te kunnen genieten van onze schitterende tuin. 
De plaatselijke pers was aanwezig, ook zij vonden een 
dergelijke gift zo bijzonder. 
 

Team Laarbeek en Roparun jullie zitten in ons hart,  
Ontzettend veel dank. 
 
 

  

 
 
Rondom Kerst  met name positieve berichten. 
 
Geef deze Nieuwsbrief vooral door aan anderen. 
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Bestuur Vrienden van Hospice Parunashia. 
 
Vrienden van Hospice Parunashia is een aparte stich-
ting met als voornaamste taak zorgdragen voor finan-
ciële ondersteuning. 

 
Hieronder stellen de bestuursleden zich graag aan u 
voor: 
Willemien Mommersteeg-Willekens 

- Voorzitter/ PR Hospice 
- Relatiebeheer 
- Hand- en spandiensten 

Jet den Otter 
- Penningmeester 
- Facturatie club van 100 
- Hand- en spandiensten 

Odette van Waes 
- Secretaris 
- Ledenadministratie club van 100 
- Hand- en spandiensten 

Steven Hans 
- Fondsenwerving 
- Contacten leggen 
- Hand-  en spandiensten 

 
Vacature: 
 
Communicatie deskundige met ervaring/interesse in 
sociale media. Informeer vrijblijvend bij Willemien. 
Heb je interesse, bel 073 – 200 1980, doorkies nr. 1 

 
Ook alle  kerstkaarten en de Nieuwsbrieven worden  al-
tijd gemaakt en gefaciliteerd door de ondersteunende  
Stichting Vrienden van Hospice Parunashia met een fijn 
hands-on bestuur.  
 
Deze Stichting vergadert eenmaal per maand. 

Onze coördinatoren 
 
Dorothee v. d. Wetering  en Jos Huisman vervullen sa-
men de rol van coördinator vanaf de start  van het Hos-
pice in augustus 2019.  
 
Dorothee als verpleegkundige in de Thuiszorg kende 
het concept al vanuit St. Oedenrode. Jos als verpleeg-
kundig teammanager van Ambulance post Uden/ Den 
Bosch wilde altijd wel zelf een Hospice beginnen in het 
dorp,  het verbaasde hem enorm dat de initiatiefgroep 
al zover was. Beiden zijn zeer positief over het concept 
van het Bijna Thuis Huis en vinden dat men als dorp 
trots en blij mag zijn met deze voorziening. 
De taken zijn als volgt verdeeld:  
Dorothee heeft de (bij)scholing voor de vrijwilligers op 
zich genomen en de organisatie van de thema=avon-
den. Samen met Jos verdelen ze de bereikbaarheids-
diensten voor het Hospice. 
Jos bewaakt de dienstroosters, de intakes van de 
nieuwe bewoners,  contacten met Vivent en terugkop-
peling vrijwilligersbeleid naar het algemeen bestuur. 

Op- en aannamebeleid van nieuwe gasten regelen Jos 
en Dorothee samen met Willemien. Zo is er altijd een 
goede back-up. Samen zijn ze het aanspreekpunt voor 
gasten, families, alle vrijwilligers in al hun functies. Alle 
vrijwilligers krijgen ook een soort basisscholing om ze 
bagage te geven in hun werk en de  onderwerpen voor 
de thema-avonden komen vaak voort uit vragen van de 
vrijwilligers. 
 
Jos en Dorothee zijn blij met de intervisie voor de vrij-
willigers, dat blijkt heel zinvol. De intervisie is ongeveer 
vier keer per jaar met een vaste groep mensen. 
Voor de dagelijkse gang van zaken worden Jos en Do-
rothee ondersteund door een aantal onmisbare hulp 
coördinatoren, die oproepbaar zijn. 
Als coördinatoren bewaken ze  ook gemaakte afspra-
ken  bijv. een euthanasie traject. Een pittige vrijwil-
ligersbaan die absoluut niet vrijblijvend is, maar hen 
gelukkig nog steeds veel voldoening geeft. Hospice Pa-
runashia mag in de handjes klappen met deze twee  
deskundige  sympathieke mensen. 

mailto:info@hospiceparunashia.nl
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Zoveel kwaliteit in huis; 
 
Vrijwilligers ECHTpaar: Norbert en Geria: 
 
Het verhaal in het Klaverblad in 2019 over een nieuw 
Hospice maakte veel los. Beiden vonden het zo een 
mooi en liefdevol initiatief dat ze besloten zich samen 
aan te melden als vrijwilliger.  
 
Ze werken al in het Hospice vanaf de start in 2019. 
Norbert en Geria uit Vught vertellen heel enthousiast 
dat ze zoveel opgestoken hebben van de scholing, ze 
komen beiden niet uit de zorg.  Ze draaien  altijd samen 
een avonddienst in het weekend zodat ook niet een 
van hen alleen thuis zit. Al die jaren gaan ze al met zo-
veel plezier samen naar hun “werk”.  Ze willen er echt 
zijn voor de gast en een  avond is nooit hetzelfde. In de 
afgelopen jaren hebben ze ook zoveel  meer respect 
gekregen voor  de verpleegkundigen van de thuiszorg. 

 
Ze zijn in de loop der jaren enorm gegroeid in hun rol, 
als het nodig is helpen ze zelfs de verpleegkundigen bij  
de zorg. Stress over onze taken hebben ze nooit want 
in Hospice Parunashia gaat het welzijn van de bewoner 
altijd voor. 
De kookclub is een enorme aanwinst in het huis, wat 
wordt er ook heerlijk gekookt hier. 
 
Laatst zeiden ze nog tegen elkaar: we zouden zo weer 
solliciteren als vrijwilliger. 
Het is zo fijn dat dit liefdevol hospice er is, voor mensen  
van alle leeftijden. Ze kunnen hier alles loslaten, ze ge-
ven zich over aan alle verwennerij en ze kunnen zo ont-
zettend genieten van de kleinste dingen… het huis 
wordt vaak gevuld met vrolijke stemmen en gelachen 
wordt er volop. En de tranen, ja die zijn er ook , maar 
die drogen ze met elkaar. Ze zijn dankbaar dat ze dit 
zinvolle fijne werk samen kunnen en mogen doen. 
En het Hospice is dankbaar voor zulke vrijwilligers. 

 
 

 
Duizendpoot Niek: 
 
Als deze grote man door het Hospice loopt merk je 
meteen dat zijn betrokkenheid bij het Hospice zo mo-
gelijk nog groter is om maar niet te spreken over zijn 
grote hoeveelheid kennis van werkelijk allerlei zaken. 
 
Niek van den Biggelaar is zijn naam en Niek werd al 
voor opening gestrikt door Anny van Zandbeek, voor 
wat hand- en spandiensten zei Anny. 

 
Niek was net gepensioneerd en wilde vooral geen vaste 
roosters meer. De moeder van Niek was in het Hospice 
in Boxtel geweest dus er was een link met Hospice zorg. 
Al snel kwam er behoefte aan een echte klusploeg en 
werd Niek daarvoor uitgenodigd. 
 
Samen met zijn collega’s René van Wersch en Henk 
Kapteins hebben ze al een flink aantal grote klussen op 
zich genomen., de complete verwarmingsinstallatie 
verbouwd, daklekkages verholpen, tuinverlichting aan-
gelegd rondom het hele pand, elektrisch schema van 
het huis gemaakt, ontruimingsplattegronden in kaart 
gebracht  enz. Alles waar een snoertje aan zit repareren 
ze zelf. Zijn vrouw zegt soms dat het toch weer op een 
baan begint te lijken…Niek stuurt de klusploeg inmid-
dels ook aan namelijk….. 

mailto:info@hospiceparunashia.nl
http://www.hospiceparunashia.nl/


 

 
 
Hospice Parunashia | Theerestraat 55- 57 | 5271 GB Sint-Michielsgestel | E info@hospiceparunashia.nl  
W www.hospiceparunashia.nl | IBAN NL09RABO0332193756 | KvK 72352558 | RSIN 859081813 | ANBI 
 

Na jarenlang verbeteren en optimaliseren zijn ze 
steeds beter in controle van de technische installaties. 
Niek vindt het een sport om alles tot in de finesses uit 
te pluizen. 
Altijd in overleg met zijn klusmaatjes René en Henk.  
“We wonen alle drie dichtbij dus dat werkt prettig. De 
vrijwilligers weten mij te vinden en meestal als ze bel-
len met een probleem is het ook zo weer opgelost.” 
De eerlijkheid gebiedt hem te zeggen dat hij vaak wordt 
verleid met warme worstenbroodjes….. zeg nou zelf…. 
Hoe leuk is dat? 
Voldoening en waardering krijgen ze genoeg daar in 
dat mooie Hospice in ons eigen dorp. 
 
Bedankt Klusploeg, jullie gouden handen zijn onmis-
baar in het Hospice. 
 

Gerrie, van alle markten thuis: 
 
Odette en Willemien trokken Gerrie aan haar  dikke 
winterjas toen ze kerstlichtjes verkochten voor de start 
van het Hospice, echt iets voor jou Gerrie om bij ons te 
komen helpen.  
 
Haar werkgever was het er helemaal mee eens, ze heb-
ben ‘n goeie aan jou Gerrie. Dat had die man echt heel 
goed gezien. 

 
Gerrie wilde vroeger al in de zorg gaan werken maar 
dat lukte niet in een gezin van 11 kinderen, de oudste 
kinderen moesten gaan werken om te zorgen voor in-
komen. Om toch `n beetje in de zorg terecht te komen 
en iets te kunnen betekenen  voor anderen ging ze de 

opleiding tot pedicure volgen, ook voor diabetici met 
hun kwetsbare voeten. 
De basisopleiding van het Hospice vond ze heerlijk,  wat 
valt er veel te leren. Gerrie is heel leergierig en volgt 
met veel plezier ook alle thema-avonden. Toen de 
vraag kwam of Gerrie naast haar gewone vrijwilligers-
werk ook de gratis pedicure service wilde leveren was 
dat voor Gerrie wel een kroon op het werk. Gerrie  is 
heel tevreden met haar vrijwilligerswerk, ze voelt zich 
meer dan gewaardeerd door bewoners en collega’s . 
Het  is heel erg leuk om op deze leeftijd weer collega’s 
te hebben. Onze bewoners geeft ze ook vaak een rust-
gevende voetmassage, ze ziet de bewoner genieten en 
zo heerlijk ontspannen. Gerrie  zelf is een harde wer-
ker, kan ook ongekend goed en snel poetsen en dan 
toch ook die rustgevende kwaliteiten bezitten, zo won-
derlijk mooi. 
Bij Hospice Parunashia staan vrijwilligers vaak in hun ei-
gen kracht: ze doen wat ze graag doen, ze  doen  vaak 
waar ze goed in zijn. 
 
Gerrie roept graag ook  drukke veertigers en vijftigers 
op om eens na te denken over dit mooie vrijwilligers 
werk. Even in de liefdevolle rustige omgeving van het 
Hospice een dienst in de week draaien kan een wel-
daad voor je zijn. Er kan een wereld voor je open gaan. 
 
Weet je dat je welkom bent bij onze Hospice familie 
en altijd vrijblijvend kunt informeren. 
 

 
EUGENIE, kapster thuis in het Hospice: 
 
Een van de initiatiefnemers van het Hospice zit in 
haar  vriendengroep en zodoende was Eugenie Vollen-
bergh al meteen in het begin betrokken.   
 
Eigenlijk wilde ze meteen helpen maar met haar drukke 
eigen kapsalon is er niet veel tijd over.  
Toen de vraag kwam of ze de gratis dameskapster 
wilde zijn zei  ze meteen volmondig JA. 
Ze wordt op verzoek van een bewoonster gebeld of ze 
kan komen , meestal zijn de haren dan al lekker gewas-
sen. Doordat ze altijd  in de eigen kamer werkt van de 
bewoner is de situatie heel privé en komen ze vaak tot 
pure gesprekken. Bijzonder hoor. 
 
Haar vrijwilligerswerk is veel fijner dan ze had kunnen 
vermoeden, ze wist 3 jaar geleden ook niet wat ze kon 

mailto:info@hospiceparunashia.nl
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verwachten. Het allerleukste momentje is wel als men-
sen zo blij zijn met hun mooie haar en ze vragen wat 
het kost……. Het kost niks, helemaal niks! 
Het is haar manier van verwennen hier, haar steentje 
bijdragen in het Hospice. 

 
 
Voor de heren mogen we altijd een beroep  doen op 
Chris v. d. Oetelaar, ook al vanaf het eerste begin. Deze 
sympathieke herenkapper heeft ook enkel en alleen te-
vreden klanten. Deze twee mensen, Eugenie en Chris 
hebben een dankbare taak want als je haar maar goed 
zit geldt zeker ook in het Hospice. 
Dank voor jullie liefdevolle zorg! 

 
 
Krachtpatsers 
 
Tsja hoe mogen we deze dames vermelden in deze 
nieuwsbrief? 
Organisatie talenten, afdelingshoofden voedsel logis-
tiek, gewichtheffers, koopjesjagers, inkooptalenten….. 
zegt U het maar. 
 
De dames:  Francien, Liesbeth en Stephanie gaan zo-
waar bijna dagelijks op pad voor het Hospice. Alle be-
nodigde boodschappen gaan zij halen bij Albert Heijn 
en Jumbo in eigen dorp , die ons zo trouw en buitenge-
woon ruimhartig sponseren.  
 
De grote hoeveelheden boodschappen die deze dames 
aandragen voor het Hospice verdient  groot respect.  

  
Ook  bij Arno onze groenteman van de Markt, komen 
we nooit tevergeefs voor een  gratis  tas vers fruit. 
De bloemenman, Jimmy, van de markt schenkt ons 
bloemen met een prachtige glimlach en Bloemisterij 
Leo Sleutjes staat elke twee weken aan de deur met 
een gratis boeket maar sponsort verder nog veel meer 
zoals plantjes, lintjes ed. Is er iets bijzonders te doen 
staat het Kaashapje weer klaar met leuke gratis borrel-
hapjes. Wat een verwennerij toch …. 
 
“Wees loyaal en koop lokaal” zeggen wij maar wat  
graag en U snapt vast wel waarom.  

 

Verwenzorg 
 
Voor deze zorg komt Marianne Sneepers in huis. Zij ver-
zorgt gratis verwenzorg voor onze bewoners en dat ziet 
ze heel breed. Waar kan iemand zich heerlijk bij ont-
spannen en is er even een fijne afleiding van het zo ern-
stig ziek zijn. Doordat iemand in haar familie ernstig 
ziek werd zag ze als verpleegkundige dat er dingen toe-
gevoegd kunnen worden aan goede zorg. Het is zo 
enorm belangrijk als je er toch goed uit kunt zien mits 
je dat zelf ook fijn vind. 
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http://www.hospiceparunashia.nl/


 

 
 
Hospice Parunashia | Theerestraat 55- 57 | 5271 GB Sint-Michielsgestel | E info@hospiceparunashia.nl  
W www.hospiceparunashia.nl | IBAN NL09RABO0332193756 | KvK 72352558 | RSIN 859081813 | ANBI 
 

 
Het kan dus een heerlijke massage zijn, een gezichtsbe-
handeling, epileren, een peeling of een verkwikkend 
gezichtsmasker enz. Alles gaat in overleg met de bewo-
ner maar haar ervaring is duidelijk dat men er erg van 
geniet, ook als je al 86 mocht worden. 
Dat is de mooiste waardering die ze maar kan krijgen in 
haar werk, het maakt haar handen tot blije ( zorg) han-
den. Marianne vindt het fijn op deze manier iets bij te 
kunnen dragen in het liefdevol Hospice. 

 

Dank aan allen namens onze organisatie! 
 
Tovenaars 
 
Tovenaars werken er in onze tuin, elke twee weken op 
de woensdagochtend en Anny zorgt steevast voor lek-
kers bij de koffie.  
 
De tuin wordt alsmaar mooier en we mogen ontzet-
tend vaak de complimenten ontvangen. 
Maar recent is plotseling het zicht op het groene Ze-
genwerp veranderd in een uitzicht op paarse heide en 
een ondergaande winterzon.  Tovenarij….. 

 
Het grote schutting-
doek van ruim 11 
meter is vakkundig 
vervangen door het 
winterdoek. Zo on-
gelofelijk mooi 
weer, dank je wel 
weer toppers van 
onze tuinploeg. 

 
Wat ‘n prachtig uitzicht! 

 
Piano 
 
Best wel ‘n stille wens, meer en meer eigenlijk. 
 
En dan belt een  lieve familie van een eerdere gast dat 
zij een prachtige goede piano aanbieden aan het Hos-
pice wat ze zo een warm hart toedragen. 
 
We zouden een 
mooie hoek 
kunnen vrijma-
ken en zo ge-
zegd zo gedaan.  
Goed transport 
werd er gere-
geld en via die-
zelfde familie 
ook nog  koste-
loos een pianostemmer kunnen regelen.  
De gulle gever verdient een prach-
tig boeket, natuurlijk van onze fa-
voriete bloemist Leo Sleutjes.  
Binnenkort zo af en toe wat mooie 
zachte pianomuziek in de woonka-
mer of een vrolijk kerstliedje…… 
hoe fijn kan `t zijn? 

 
Vivent: 
 
Thuiszorgorganisatie Vivent behoort tot de top 10 van 
Nederland. Wij vinden onze Vivent medewerkers de 
allerbeste van Nederland! Ze zijn verwend met mooie 
bloemen op  hun kantoor. Proficiat fijne collega’s! 
 

 
Tuinhuis 
 
Het is hoog tijd voor een nieuw tuinhuis. Het oude  
tuinhuis heeft  werkelijk zijn beste tijd gehad. Het 
huisje, wat toch een fijne plek is in onze tuin, biedt 
heerlijke schaduw in de tuin op het zuiden. Vaak zitten 
er bewoners en hun familie. Een sigaret wordt er ook 
wel eens gerookt maar ook in schemering of donkerte  
komen er gedachten tot rust en is niet elke traan zo 
zichtbaar. 
 
De Stichting Vrienden Van had al jaren gespaard voor 
de vervanging van het tuinhuis en ook het algemeen  

mailto:info@hospiceparunashia.nl
http://www.hospiceparunashia.nl/


 

 
 
Hospice Parunashia | Theerestraat 55- 57 | 5271 GB Sint-Michielsgestel | E info@hospiceparunashia.nl  
W www.hospiceparunashia.nl | IBAN NL09RABO0332193756 | KvK 72352558 | RSIN 859081813 | ANBI 
 

 
bestuur kon een mooi bedrag vrij maken. De schenking 
van team Laarbaak maakte het financiële plaatje rond 
en ook de bijdrage van de Rabo Bank grote Club actie 
wordt besteed aan het tuinhuis. De prachtige gift na-
mens de ANWB gaat ook  naar dit  tuin project. 
 
Architect Theobert van Boven maakte voor ons  koste-
loos een modern ontwerp waarvoor veel dank. Mooi 
passend bij de strakke lijnen van het Hospice. 

 
 
 
De situatie is nu dat er concreet  in januari 2023 begon-
nen kan worden. Het bouwteam is gevormd met onze 
eigen vrijwilligers  en die gaan beginnen met de sloop . 
 
Ze krijgen deskundige hulp van Firma Van Den Hurk 
grondwerken BV.  Levering en montage  van het tuin-
huis wordt door de Fa. Smits uit Den Dungen gedaan. 
Enthousiaste vrijwilligers leveren hier ook weer hand- 
en spandiensten. 
Wat mogen we trots  en dankbaar zijn dat we dit MET  
elkaar kunnen realiseren, heerlijk om onze bewoners 
straks te zien genieten. 
 
Dank ook aan Hovenier Eric Kuijpers voor alle mooie 
buxus bolletjes in de plantenbakken. 
 

 
 

Sint en Kerst 
 
Beiden  worden bij ons in huis gevierd natuurlijk. 
 
Dit jaar bracht Sinterklaas een bijzonder cadeau voor 
het Hospice. 
Mooie Kerstkleden mochten we al ooit krijgen van 
een tevreden familie. 
 

Sinterklaas bracht dit jaar een mooi Kerstservies , ge-
noeg voor op de grote tafel met nog wat extra als ie-
mand Kerst in de eigen kamer (noodgedwongen) viert. 
 
Onze kookploeg , met 15 topkoks , kennende wordt 
dat vast en zeker heel erg lekker en wensen we nu al 
iedereen een gezellig en smakelijk  kerstdiner. 
 
Onze vrijwilligers verwennen 365 dagen onze gasten, 
de meesten van hen al vanaf het begin. 
 Zondag  18 december worden de  lieve vrijwilligers 
eens heerlijk verwend en biedt het algemeen bestuur 
alle vrijwilligers, Vivent verpleegkundigen, onze  vaste 
twee huisartsen een gezellige Kerstbrunch aan.  
 
Nu zijn deze lieve mensen eens aan de beurt, we kun-
nen ze niet genoeg verwennen.  

Lekker genieten lieve collega’s! 
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Stichting Vrienden Van  
 
Beste lezers, 
 
Deze nieuwsbrief wilden wij heel bewust eens vullen 
met positief nieuws, er komt veel kijken bij het Hospice  
In deze donkere dagen voor Kerst is er zoveel waar ve-
len van ons zich zorgen over maken. Heel begrijpelijk 
overigens. 
Sinds de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken  zien  we 
de verschrikkelijke beelden en merken we allemaal de 
gevolgen. Het raakt iedereen enorm. 
Vaak als ik naar het Hospice ga komt de gedachte in me 
op; verderop is het oorlog en bij ons in het huis woont 
de naastenliefde. Die  liefde komt tot uiting in de meest 
mooie vormen en toepassingen. We geven U  er in deze 
nieuwsbrief een  opsomming van. 
Naastenliefde is overal en in allerlei vormen toepas-
baar…… 
 
Het bestuur van de Vrienden kijkt dankbaar terug op de 
samenwerking met Carla Jacobs, communicatie des-
kundige. Wat heeft zij jarenlang veel voor onze organi-
satie gedaan en wat zullen wij haar missen. Het ga je 
goed Carla,  bedankt, we blijven elkaar zien. 
Een speciaal woord van dank vooral aan onze alsmaar 
groeiende  en trouwe club van 100.  Wat zijn we blij 
met die  vele trouwe leden die zo een  grote bijdrage 
leveren aan de exploitatie van ons huis.  We kunnen 
zelfs wat sparen om grote investeringen te ondersteu-
nen zoals het tuinhuis. Ook die financiële steun is een 
vorm van naastenliefde, U allen ondersteunt een bij-
zonder goed doel in uw eigen dorp. 
 
Weet dat u van harte welkom bent bij onze groeiende 

club van 100, aanmelden kan via : 

 vrienden@hospiceparunashia.nl  

of gebruik de onderstaande invulstrook en stuur die 

naar het Hospice.  

Uw aanmelding wordt bijzonder gewaardeerd. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
We zijn als Hospice een bijzondere organisatie met zo-
veel inzet van  enkel vrijwilligers, zorgpersoneel en sup-
port vanuit onze gemeenschap.  Het ontroert onze  vrij-
willigers, besturen  en bewoners keer op keer……  al die 
naastenliefde in welke vorm dan ook. 
 
Heeft U  na al deze positieve berichten ook een goed 
idee of overweegt U een bijzondere gift aan het Hos-
pice neem contact met ons op dan maken we graag een 
afspraak met U.  Alles is bespreekbaar. 
 
Vol vertrouwen gaan we met ons gehele team het 
nieuwe jaar 2023 tegemoet, doen wat we graag doen; 
bewoners en hun dierbaren ontzorgen en verwennen. 
Met alle trouwe vrijwilligers en  de support vanuit onze 
gemeenschap gaat dat  ongetwijfeld weer lukken. 
 
 

Mede namens mijn fijne collega’s wens ik 
U allen een dankbaar Kerstfeest en een ge-
zond 2023 met naastenliefde als dat nodig 
mocht zijn. 
 

Willemien Mommersteeg-Willekens 
Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Parunashia. 
 

 
 

Ik meld mij graag aan als lid van de club van 100. 
Dat wil zeggen jaarlijks in de maand Mei doneer ik aan het Hospice EUR 100,-- 
Naam   : 
Adres   : 
E-mailadres  :     Telefoonnummer : 
Handtekening  : 
 
 
Aanmeldingen naar Postadres:  Theerestraat 55 – 57, 5271 GB, Sint-Michielsgestel 
  of E-Mail:   vrienden@hospiceparunashia.nl 
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