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De Cirkelaire
Afscheid
De reden voor uitgave van deze 
‘special’ is uniek en bijzonder tege-
lijk. Uniek omdat dit in de historie 
van stichting De Cirkel niet eerder 
gebeurde en bijzonder omdat de 
inhoud een weergave van een 
bijzondere gebeurtenis is, namelijk 
het afscheid van Riek Martens.  
Een geweldige vrouw die in menig 
hart een warme plaats inneemt.

“Ik voel me verbonden met De Cirkel. In al die jaren  “Ik voel me verbonden met De Cirkel. In al die jaren  
hebben we veel bereikt samen met alle vrijwilligers.”hebben we veel bereikt samen met alle vrijwilligers.”

-Riek Martens--Riek Martens-

Riek is een zeer gewaardeerd persoon die 
altijd heeft klaargestaan voor de mensen 
om haar heen en in het bijzonder voor  
hen die in hun laatste levensfase zijn. Ook 
de naasten werden daarbij niet vergeten.  
Zij wist zich hierbij ondersteund door  
professionals en vrijwilligers die in hun  
niet aflatende zorg en aandacht ook altijd 
op haar konden vertrouwen. Mede dankzij  
de inzet en steun van Riek heeft stichting 
De Cirkel terminale zorg Midden-Salland 
een duidelijke plaats ingenomen in de 
samenleving. Wij zijn haar daar dankbaar 
voor.
 
Riek gaat nu, na 15 jaar, met pensioen.  
In deze uitgave blikken wij en zij die met 
haar hebben samengewerkt terug op de 
tijd en zorg die werd gedeeld. Een mooie 
afsluiting van een heel mooie tijd en een 
rijk arbeidzaam leven.

Wij wensen haar alle goeds.
De redactie

Special
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Midden-Salland



Toen ik in 2013 gevraagd werd voor een Valentijns-ontbijt,  

als toenmalig president van de Lionsclub Raalte, door Elise 

Venemans, kwam ik voor het eerst in aanraking met Stichting  

De Cirkel. Centraal stond de discussie: is er perspectief voor  

een nieuw te bouwen hospice. De geschiedenis en het resultaat 

zijn inmiddels bekend en daar zijn we met ons allen trots op.

Bedankt RIEK,  
mooie jaren gewenst
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Zo heb ik Riek leren kennen in ons pand aan de 
Oude Molenweg, op haar kantoortje boven. 

De jaren die volgden zijn uitdagend, vernieuwend 
en boeiend geweest. We hebben zeker in de jaren 
2014 en 2015 zeer intensief samengewerkt en 
hebben menig uurtje overleg gehad. Daarnaast 
hebben we samen diverse reizen gemaakt om  
het nieuwe hospice in te richten en te leren  
van anderen. Ook de samenwerking met al die 
vrijwilligers was fantastisch.
 
Ik kom uit het bedrijfsleven en heb veel moeten 
leren (en nog!) hoe het in de zorg gaat. Riek heeft 
mij, met haar brede kennis, wegwijs gemaakt.  
Op haar bekende enthousiaste wijze en met grote 
inzet. We hebben veel gelachen en daarmee de 
spanning die het opzetten van een nieuw hospice 
geeft, kunnen verwerken.Telkenmale viel het mij 
op, met welk gemak Riek contacten legt en als 
mens deuren open krijgt. Nadat we in juni 2015 
het hospice in gebruik konden nemen, kwam ook 
het veranderende organisatorisch aspect naar 
voren. Een grotere organisatie, samen met de 
zorg thuis, maakte het noodzakelijk dat de totale 
organisatie van St. De Cirkel opnieuw beoordeeld 
moest worden.
 

Riek heeft vanaf 2005 bij ons gewerkt.
In het begin was ze veel alleen en het toenmalige 
bestuur was blij dat zij, met alle ervaring, mede 
vorm kon geven aan zorg thuis en het hospice. 
Nadat we in de Monumentstraat ons mooie 
nieuwe pand in gebruik hebben genomen, kreeg 
Riek met haar taak als coördinator, nog meer 
aandachtsgebieden. Het bestuur heeft d.m.v. 
portefeuillehouders Riek zoveel mogelijk onder-
steund. Ik heb 1x per 3 weken regulier overleg 
met Paulien en Riek. In de 2e helft van 2019 zijn 
we gaan praten over de toekomst van Riek en  

“Met haar passie, betrokkenheid, deskundigheid en bovenal haar  
‘warme mens zijn’, heeft zij aan veel van onze gasten in het hospice die  
steun kunnen geven die we graag aan onze medemens willen bieden”

-Klaas J Koekkoek-

ook het aanstaande pensioenmoment. Na goed 
overleg, ook binnen het bestuur, hebben we  
besloten dat Riek 23 april afscheid gaat nemen 
van onze organisatie. Genieten van een welver-
diend pensioen. Riek is vanaf 2005 actief geweest 
voor St. De Cirkel en bijna 50 jaar actief geweest 
in de zorg. Als nieuwe manager/coördinator ver-
welkomen we per 1 april 2020 Hanneke Beeren, 
die samen met Paulien de verdere toekomst van 
St. De Cirkel gaat invullen.
 
Wij danken Riek voor al hetgeen zij voor St. De 
Cirkel gedaan heeft. Met haar passie, betrokken-
heid, deskundigheid en bovenal haar “warme 
mens zijn”, heeft zij aan veel van onze gasten in 
het hospice die steun kunnen geven die we graag 
aan onze medemens willen bieden. Vooral in de 
momenten dat we als mens kwetsbaar zijn.  
Ook de vele inzetten voor de zorg thuis en de ge-
sprekken met de families waren zeer waardevol.  
Uit gesprekken met veel vrijwilligers weet ik,  
hoezeer Riek als mens gewaardeerd wordt.

We hopen dat we 23 april een mooie afsluiting 
kunnen vieren tijdens de receptie(s) die wij jou 
zeer gaarne aanbieden.

Riek, ik wens je, mede namens het bestuur en alle 
vrijwilligers, al het goede toe voor de toekomst. 
Geniet samen met Henk en allen die je lief zijn,  
van deze nieuwe uitdagende levensfase.
 
We zullen elkaar vast nog wel eens spreken.
 
Bedankt voor alles, ook voor onze persoonlijke 
samenwerking, 

Klaas J Koekkoek



Ik ontmoet Riek in de familiekamer van 
het hospice, het gebouw waar ze zich 
thuis voelt en dat ook een beetje van 
haar is. Vanaf het begin van ons gesprek 
straalt ze enthousiasme en betrokkenheid 
uit. Zelfs nu het eind van haar carrière in 
zicht komt. Het is niet verwonderlijk dat 
Riek veel te vertellen heeft na 15 jaar 
een spilfunctie te hebben gehad bij De 
Cirkel. Een korte terugblik is dan ook op 
z’n plaats.

PIONIEREN
Wanneer ben je bij De Cirkel begonnen?
‘Ik werkte bij Carinova en ben in 2005 
bij De Cirkel begonnen. In het begin had 
ik mijn kantoor in het gebouw van De  
Hartkamp. Ik ben vanaf het begin betrok-
ken geweest bij de opzet van het hospice 
aan de Oude Molenweg: hoe konden we 
deze bestaande woning aanpassen en 
inrichten?

Toen we erin trokken was ik de enige 
coördinator. Dat betekende o.a. dat ik  
dag en nacht bereikbaar moest zijn.’
Riek herinnert zich hoe ze op een  
spaarzame vrije dag in Den Haag,  
ergens in een park, via de telefoon  
toch een opname moest regelen. Ze had 
daarvoor altijd het ‘speciale boekje’ bij 
zich. ‘Het was in die tijd echt pionieren,  
je werd in het diepe gegooid. Het was  
spannend om de eerste vrijwilligers te 
werven en te scholen. Ik had geen apart 
kantoor, er was een kleine werkruimte 
waar naast de computer werd gestreken.’

Waarom heb je voor de terminale zorg 
gekozen?
‘In de wijkzorg ging mijn hart ook al uit 
naar het begeleiden van de terminaal 
zieke patiënt. Tijd en ruimte hebben voor 

deze mensen gaf mij veel voldoening. Dus 
toen er een coördinerende functie bij het 
hospice werd aangeboden, wist ik dat ik 
daarop moest inspringen. En het was een 
schot in de roos, ik heb mij er meteen op 
mijn plek gevoeld.
Mijn doelstelling was vanaf het eerste 
moment om van het hospice een  
‘bijna-thuis-huis’ te maken, ook al waren 
de voorzieningen in het gebouw verre  
van ideaal. Met grote inspanning van 
velen is het toch gelukt. Terugkijkend  
was deze pionierstijd een fijne tijd, mede 
door de bijzondere ondersteuning van de 
vrijwilligers. 

NAAR DE MONUMENTSTRAAT 
Na 10 jaar de overstap naar het hospice. 
Wat is het grote verschil?
‘Het gemak waarmee we de gasten  
kunnen opnemen, omdat alles gelijk-
vloers is. De ruime kamers, de rust en  
de uitstraling van het gebouw, een 
huiskamer voor gasten en vrijwilligers  
en een apart kantoor. En ook heel belang-
rijk: een collega-coördinator met wie je 
alles kunt delen.’

Veranderde er ook iets aan de inhoud 
van je werk?
‘In de loop van de jaren kwam de zorg 
thuis ook bij De Cirkel. De Monument-
straat werd het centrale punt voor de 
coördinatie van zowel de zorg thuis  
als in het hospice. Dat was meer een  
organisatorische wijziging.’ Volgens Riek 
is de inhoud van het werk in wezen niet 
veranderd. Maar wat is dan het wezen- 
lijke van haar werk? In de manier waarop 
Riek deze vraag beantwoordt, klinkt de 
passie voor haar werk door. ‘Mensen 
in een moeilijke fase van hun leven 
een thuisgevoel geven. Hoe zou je het 

In de ‘spotlight’

thuis willen hebben? Dat zoveel mogelijk 
benaderen. Ook je persoonlijke spullen 
een plekje geven. Een instellingsgevoel 
voorkomen. Natuurlijk zijn er wel regels, 
maar die zijn er thuis ook. Thuis-regels 
vertalen naar het bijna-thuis-huis. 
En echt sámenwerken met de vrijwilligers, 
familie, huisarts, thuiszorgorganisaties.  
In een goede sfeer het werk doen. De  
gasten voelen dat. Dat begint bij het  
eerste telefoontje en loopt door tot  
de eindevaluatie met de familie. En  
misschien nog wel verder.
Dit geldt natuurlijk evenzeer voor de zorg 
thuis. Ook daar staat luisteren centraal 
zodat we zoveel mogelijk met de cliënt  
en familie kunnen meebewegen.’

Helikopterview                                                                                                                                        
Volgens Riek moet je als coördinator 
een helikopterview hebben. ‘Naast alle 
contacten rondom de gasten/cliënten zijn 
er ook veel andere contacten die onder-
houden moeten worden. Zo zijn er o.a. 

Deze keer zetten we Riek Martens vol in 
de spotlight. Na 15 jaar coördinator te zijn 
geweest, gaat zij op 23 april met pensioen. 
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regionale en landelijke netwerken  
palliatieve zorg. We proberen samen met 
de huisartsen de palliatieve terminale 
zorg uit te dragen, meer bekendheid te 
geven. We stimuleren het bespreekbaar 
maken van de dood voor het te laat is. 
Ook willen we jonge mensen interesseren 
voor dit onderwerp door contacten met 
scholen. In mijn functie moet je aandacht 
hebben voor alle aspecten.’

Men denkt vaak dat dit soort werk zwaar 
is. Geldt dat ook voor jou?
‘Vanaf het begin heb ik ervaren dat dit 
werk bij me past. Ik heb altijd heel dicht 
bij mezelf kunnen blijven. In de betrok-
kenheid bij de gasten moet je heel goed 
weten waar je grens ligt. Dat is mij altijd 
wel gelukt. Verder is de bagage uit mijn 
vorige werk en een positieve instelling 
heel waardevol gebleken. En op tijd  
ontspanning om je hoofd leeg te maken. 
Dat lukt mij goed in de mooie natuur 
rondom Ommen. 
Het is een intensieve baan met vaak on-
verwachte werkzaamheden. Maar op mij 
is de term ’zwaar’ niet van toepassing’.

TERUGKIJKEN
Waren er speciale leuke momenten?
Volgens Riek te veel om op te noemen.  
Ze maakt een keuze.
- ‘Een familie die haar dankbaarheid 
toonde in de vorm van een gezamenlijke 
maaltijd met alle betrokkenen van  
De Cirkel. Ik vond het heel bijzonder  
om op deze manier na te praten.
- Op een avond trof ik in het hospice  
één van de familieleden aan die op  
haar sokken door de gang liep. Echt  
een teken van ‘thuisgevoel’. 
- Ik heb genoten van de speciale  
momenten met vrijwilligers als ze na het 

afronden van de cursus en training hun 
vrijwilligersovereenkomst ondertekenen.’ 
Riek hecht eraan om te benadrukken dat 
er in dit werk ook vaak gelachen wordt. 

Wat heeft je het meeste voldoening 
gegeven?
‘Dat je er voor mensen mag zijn op een 
heel belangrijk traject in hun leven en 
een eindje mee mag lopen. Dat je de 
gasten/cliënten en hun naasten zichtbaar 
kunt ontzorgen. Als dit laatste stukje goed 
gaat, helpt dit de naasten ook in hun 
rouwperiode. Ook geeft het een  
voldaan gevoel dat we met elkaar als 
St. De Cirkel in al die jaren veel expertise 
in de terminale zorg hebben opgebouwd.’
Riek heeft nog een belangrijke aanvulling: 
‘Dit bijzondere werk heb ik kunnen doen 
dankzij de steun van mijn man. Hij heeft 
zich veel moeten aanpassen en mij de 
ruimte gegeven.’ 
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Wat ga je missen?
‘De dynamiek, de contacten, alles wat er 
gebeurt. Het was zo helemaal mijn ding. 
Met zoveel ervaring is het een deel van 
mijn leven geworden.’

TOT SLOT
We hebben al veel besproken, maar is er 
nog iets wat je de lezer wilt meegeven?
‘Het klinkt als een cliché, maar het is zó 
waar: probeer van elke dag te genieten!
De intensiteit van het leven hier zorgt 
ervoor dat je de kleine sores  relativeert. 
Dus waardeer het mooie wat er is.’
Het dankwoord heeft Riek tot het laatst 
bewaard:
‘Door de samenwerking met iedereen, 
collega’s, vrijwilligers, familieleden, 
huisartsen en externe organisaties heb ik 
dit werk met veel plezier kunnen doen en 
heeft het mij veel voldoening gegeven. 
Heel hartelijk dank daarvoor!’

En nu? Heb je al plannen voor de  
komende vrije tijd?
Riek gaat een beetje in de mijmerstand.
‘Laat maar even gebeuren, ik wil het de 
tijd geven. Ik was regelmatig 24 u per 
dag beschikbaar, dus eerst alles even 
loslaten. Heerlijk wandelen, lezen, samen 
genieten. Misschien ooit iets met muziek, 
zingen. Ik laat het komen.’ En dan weer 
pittig: ‘Maar uiteindelijk ga ik vrijwilligers-
werk doen. Want ik wil wel actief blijven.’  
Na het gesprek met Riek heb ik geen  
enkele twijfel aan deze laatste uitspraak.  

“Dat je er voor mensen mag zijn op een heel belangrijk  
traject in hun leven en een eindje mee mag lopen. Dat je de 
gasten/cliënten en hun naasten zichtbaar kunt ontzorgen.”



Riek, dankjewel

Nu we na 15 jaar afscheid gaan nemen van Riek,  
willen wij, vrijwilligers van De Cirkel daar natuurlijk 
wat over schrijven in deze Special. 

We zijn dankbaar dat we Riek zolang als coördinator in ons midden 
mochten hebben. Mede door haar inzet en door wie ze is als persoon, 
konden wij ons (vrijwilligers)werk goed doen. Ze heeft menig vrijwil-
liger opgeleid, begeleid en gesteund in ons mooie werk voor onze 
gasten in het hospice, voor de Zorg Thuis en hun naasten. 
Een paar kwalificaties van Riek: Riek is deskundig, professioneel, 
betrokken en benaderbaar. Haar jarenlange ervaring zette ze in zonder 
belerend te zijn. Ze is professioneel op een prettige manier in haar 
contacten met gasten, naasten, vrijwilligers, maar ook artsen en 
zorgmedewerkers. Riek zorgde voor een goede sfeer en is altijd een 
enthousiaste ambassadeur geweest voor het hospice en ook voor de 
vrijwilligers voor de Zorg Thuis. Aandacht voor gasten en familie of 
naasten was er altijd. Haar rol was ‘Spin in het web zijn’ in de zorg  
voor mensen in de laatste levensfase.
 
Haar gevoel voor smaak en stijl willen we natuurlijk ook noemen. 
Kijk in het hospice rond en je ziet de invloed van Riek, van het servies 
tot de meubels, aankleding van de gastenkamers en de kunst aan de 
muur. Kleurrijk en van deze tijd.

Wat voor ons vrijwilligers fijn was aan Riek is, dat je je door haar  
‘gezien’ en ‘gewaardeerd’ voelt. En dat is reuze belangrijk. Dat geeft 
vertrouwen, dat stimuleert en dat zorgt ook voor verbinding binnen 
de groep vrijwilligers. Ook het gevoel dat je altijd bij haar terecht kon, 
steunde ons in ons werk. Gelukkig valt er met Riek ook te lachen. 
Gepast natuurlijk, maar zo belangrijk om het vrijwilligerswerk niet 
onnodig zwaar te maken. 

Lieve Riek, we gaan je missen. We willen je bedanken voor je zorg en 
voor wie je voor ons was en wensen je natuurlijk alle goeds, samen 
met je man en je gezin. 

Lieve groet, namens alle vrijwilligers    
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Samenwerken 
met de Thuiszorg
Riek heeft hart voor de zaak. De gast/ 
cliënt staat centraal en ze houdt de  
coördinatie in handen. Riek werkte 
eerst op de Hartkamp in Raalte en heeft 
samen met een collega (Jacqueline) en 
collega’s van de thuiszorg (Luuk, Janny 
en Silvia) het hospice in Raalte opgezet 
samen met dr. Veldhuis aan de Oude 
Molenweg.

Riek is de coördinator geworden en ze 
staat open voor elkaars ideeën en het 
creatief zijn. Hierdoor voelde iedereen 
zich welkom. 

Riek heeft door de jaren heen veel  
ervaring opgebouwd en heeft haar  
ervaring met ons gedeeld. 
Riek, je was een fijne collega om mee  
te werken. 

Namens de Carinova-teams Westdorp, 
Dorp en Zuid

Vanuit Netwerk  
Palliatieve 
Zorg Salland
Als netwerkcoördinator van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Salland heb ik Riek Martens 
leren kennen als een zeer betrokken en 
energieke coördinator van Stichting  
De Cirkel. Zij heeft een belangrijke rol 
vervuld in de kerngroep van het Netwerk 
Palliatieve Zorg. Altijd vanuit de inhoud en 
het belang van de gast in het hospice en de 
vrijwilligers. Riek denkt niet in structuren 
maar in oplossingen. Met Riek samen- 
werken heb ik als zeer waardevol ervaren. 
Dank voor je inzet Riek binnen het Netwerk 
Palliatieve Zorg Salland en ik wens je alle 
goeds toe voor de toekomst. 

Wies Wagenaar 
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Binnen De Cirkel wordt, zowel in het hospice als voor de Zorg Thuis veelvuldig samengewerkt met thuiszorgorganisatie 
Carinova. Echter ook andere thuiszorgorganisaties zijn te allen tijde welkom om met De Cirkel samen te werken. 

Pauline en Anouk zijn  
beiden als huisarts verbonden 

aan het hospice voor de zorg 
aan gasten die niet hun eigen 

huisarts kunnen behouden  
vanwege de afstand. Anouk is 
ook kaderarts palliatieve zorg.

Riek Martens: 
13 jaar samenwerken
Ik leerde Riek kennen toen in 2005  
het Hospice Midden-Salland de deuren  
opende voor de eerste patiënten. Zij was 
de nieuwe coördinator, ik was de huisarts 
die de meeste opgenomen patiënten  
(of gasten) zou gaan begeleiden. 

Ik herinner me dat we het van het begin af goed  
samen konden vinden. We zijn van hetzelfde bouw-
jaar. We hadden beiden veel belangstelling voor  
en affiniteit met de palliatieve zorg. De nieuwe  
organisatie moest nagenoeg vanaf niets worden  
opgezet. Uiteraard was er het bestuur dat de start 
van het hospice mogelijk had gemaakt. Er was een 
woning aan de Oude Molenweg die aanvankelijk 
goed voldeed na de gedane bouwkundige aanpas- 
singen. En er was een groep zeer gemotiveerde  
vrijwilligers die stond te popelen om te beginnen. 

Maar veel moest dus nog worden uitgevonden,  
voor alle betrokkenen was dat wel spannend. En  
Riek mocht dat gaan coördineren. Ik herinner me  
dat we in de loop van de 13 jaren dat we hebben  
samengewerkt heel veel hebben besproken. Vaak 
ging het over de medische behandeling/begeleiding 
van de gasten en de begeleiding van de familie.  
Uiteraard kwamen medisch ethische kwesties ook 
aan bod: hoe om te gaan met een gast die stopt met 
eten en drinken, hoe gaan we om met euthanasie? 
Steeds met veel aandacht voor de positie van de 
vrijwilligers. Maar we hebben het ook vaak over de 
organisatie gehad, hoe regel je alles zo goed mogelijk.
Ik kijk met heel veel plezier terug op 13 jaren samen-
werken met Riek. Dat verliep altijd in een heel  
prettige sfeer. En het was steeds heel constructief. 
Het belang van de gasten en de vrijwilligers stond 
voor Riek bovenaan. Daar kan ik alleen maar veel 
respect voor hebben.

Ik wens Riek een goede “afkick”periode en nog  
heel veel gelukkige jaren met Henk, kinderen en 
kleinkinderen.    

Wim Veldhuis



Stichting De Cirkel, terminale zorg
Postadres:  
Monumentstraat 57b,  
8102 AK Raalte
Tel: 0572-365755 
E-mail: info@decirkelraalte.nl
www.decirkelraalte.nl

COLOFON
Wilt u de Cirkelaire ook ontvangen,  
meld u dan aan via info@decirkelraalte.nl.  
Afmelden kan ook via dit e-mailadres.  
een tip voor de redactie kunt u richten aan 
redactie@decirkelraalte.nl.

Redactie: Thea de Bont, Marian Kalfs,  
Paulien Kappert
Vormgeving: Edith Poppe
De Cirkelaire verschijnt onregelmatig

De Cirkel is voor een groot deel afhankelijk 
van donaties. Overweegt u een financiële 
bijdrage? Ons rek.nr. is: NL 16 RABO 0113 
0618 03 t.n.v. Stichting De Cirkel Raalte
A) t.g.v. De Cirkel, het in stand houden van 
de stichting  of
B) t.g.v. De Cirkel, vrienden/vrijwilligers, 
extra activiteiten, training e.d.

PRIVACY
Stichting De Cirkel behandelt persoons- 
gegevens die door haar worden verwerkt 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat 
persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, 
veilig en in overeenstemming met de  
privacywetgeving worden behandeld.

Voor meer informatie: www.decirkelraalte.nl

BERICHTJE VAN EEN GAST
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Uitzwaaien
Vijf jaar geleden werd ik, voorafgaand aan de opening van het  
hospice, Riek’s collega. Dit nieuwe gebouw is de thuisbasis  
geworden voor Zorg Thuis en Hospice-zorg voor Midden-Salland. 

Na een periode van wennen en elkaar leren kennen, wisten we precies wat we  
aan elkaar hadden en werden we een goed op elkaar ingespeeld duo. Het was  
fijn om met elkaar te kunnen sparren over vraagstukken of onverwachte situaties  
die zich aandienden. Daarnaast ontbrak ook gezelligheid en humor niet. Op zijn  
tijd was er aandacht om lief en leed te delen, waardoor ik een fijne en respectvolle  
werksfeer ervaren heb.

Riek heb ik leren kennen als een punctuele collega met veel kennis en ervaring in de  
terminale zorg. Al was het 10 jaar eerder bij haar start ook best pionieren geweest,  
zo vertelde ze wel eens. Haar grote verantwoordelijkheidsgevoel was opvallend.  
De werkzaamheden gingen vaak door, daarbij waren dag en tijd niet bepalend.  
Riek heeft onverminderde aandacht gehad voor alles in en rondom het hospice en 
de Zorg Thuis. Of het nu ging over intensieve gesprekken met gasten en familie, een 
telefoontje aan een zieke vrijwilliger of het aanschaffen van spullen van huishoude-
lijke aard; Riek liet altijd alert en attent niets aan het toeval over. De complimenten 
die we nog altijd ontvangen over de rustige sfeer en kleurrijke inrichting van ons 
“bijna thuis huis” vallen haar voornamelijk ten deel. 

Voorafgaand aan haar afscheid ging er van alles door onze handen. Zo kwam er  
o.a. een toespraak van de opening van het hospice aan de Oude Molenweg boven 
water. Daarin werd ze een soort “vrouwelijke bouwpastoor” genoemd. Een  
bijzondere titel die ze in haar verdere loopbaan waar heeft gemaakt o.a. door: 
•    te bouwen aan bekendheid en taboes doorbreken. 
•     het bouwen aan vele goede relaties, zowel intern met vrijwilligers, bestuur, 

thuiszorg en huisartsen als met externe partijen. 
•    te bouwen aan verdere groei.
•    met voorgaande collega’s en met mij te bouwen aan een prettige samenwerking. 

Nu, bij haar afscheid kan ik gerust stellen dat Riek voor De Cirkel op alle fronten een 
stevig fundament heeft gelegd. Volledig haar besluit respecterend om te gaan  
genieten van haar pensioen, zal ik haar gaan missen. Tegelijkertijd is er het ver-
trouwen dat we met z’n allen, al het goede waaraan Riek gebouwd heeft, kunnen 
behouden. We blijven onverminderd samenwerken aan de toekomst, met aandacht 
voor alle nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen. 

Bij het “uitzwaaien” dank ik haar hartelijk voor de bijzonder prettige samenwerking 
en wens haar, samen met allen die haar lief zijn, alle goeds toe. Hopelijk mag zij in 
deze nieuwe levensperiode volop genieten van alles wat er op haar pad komt.

Paulien Kappert

Midden-Salland

“Bedankt voor de  
bijzonder prettige  

samenwerking  
en ik wens je  
alle goeds toe.”

Mijn aards paradijsje!

Het is hier zo veilig en
warm dat het gewoon jammer
is om te sterven.

Ik voel me hier zo geborgen.
Als de hemel uit allemaal 
kleine hospices bestaat 
kan ik veilig heengaan.


