TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken:
de mooiste dingen die je ziet,
die zie je zonder te kijken…
ze blijven bij je bovendien;
je hebt ze met je hart gezien.
Toon Hermans

activiteiten agenda
Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10 en 13 uur bent u
welkom voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee aan
onze keukentafel.
12 september is er weer waskaarten maken tussen 10 en 13 uur
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17 september verzorgt Desirée Hessing onze thema avond in de Sfinx.
26 september gaan we een canvasje en een schaaltje bestippelen.
Op de vrijdagochtend zit Bien Sterker weer bij de Oude Bieb!
Op de vrijdagmiddagen is het THhuis op bezoek bij Altius vanaf 14.30 uur
Elke maand speelt en zingt de muziekgroep twee avonden, in sept is dat op
de 13e en 20e.

Bij voldoende belangstelling beginnen we een
partnergroep!
De meeste aandacht gaat bij kanker uit naar de patiënt, maar vaak is er
ook nog een partner of zijn er meer gezinsleden. Ook zij worden
geconfronteerd met de ziekte en de ingrijpende veranderingen in het
gezinsleven.
In de partnergroep sta jij als partner van iemand met kanker centraal.
Samen moet je het volhouden, moet je door het hele proces van leven
tussen hoop en vrees, van behandelingen, uitslagen, bijwerkingen van
de medicijnen etc.
En dat niet eventjes, voor een paar weken, meestal is het een periode
van langere duur. In het Toon Hermanshuis willen we door het
organiseren van lotgenotencontact en ondersteuning je graag een
helpende hand reiken.
De groep wordt begeleid door Josien Hoeve, zij heeft de opleiding
Menswetenschappen gevolgd.
Graag opgeven, dat kan HIER

VaarKracht organiseert en faciliteert vaartochten voor mensen die leven met
kanker.
Deze vaartochten worden kosteloos aangeboden.
De vaartochten worden op de website gepubliceerd, maar we brengen er
enkele even extra onder uw aandacht.
vrijdag 7 september Loosdrecht met diverse motorboten en sloepen over
Loosdrechtse plassen
zaterdag 8 september Wageningen met meerdere motorboten over de Rijn
met entertainment
woensdag 19 september Cuijk op koninklijk jacht Piet Hein op de Maas
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dinsdag 25 september Roermond op koninklijk jacht Piet Hein op de Maas
Zie https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-enevenementenkalender-2018/

Mijn naam is Désirée H.G. Hessing,
geboren Huigens en ik ben de
weduwe van Thomas N.J. Hessing.
In mei 2009 werd bij hem uitgezaaide longkanker
geconstateerd, waar hij 8 maanden later aan overleed.
Dat was t.t.v. het verschijnen van dit boek in februari
2016, 6 jaar geleden. Zijn ziekte, sterven en moeten leven
na zijn dood, zijn veruit het meest ingrijpende wat ik in
mijn leven heb meegemaakt.
Ten tijde van ziekte en verlies, bleek liefde te léven te
zijn. Na jaren schrijven, terugkijkend bleek dit de kern
van mijn ervaringen. Geen handleiding van hoe te
handelen, maar het boek geeft wel handvatten. De liefde
leven als de dood nadert vraagt keuzes, grenzen en moed. De liefde leven na het verlies van een
dierbare is naast een zoektocht ook een uitdaging die troost kan bieden.
Een persoonlijk verhaal bestaande uit teksten, praktische voorbeelden en gedichten die een
inkijkje geven achter de voordeur van mijn hart.
In een mooi uitgegeven boek voor lotgenoten maar misschien nog wel meer voor hen die er
omheen staan en professionals die hen verzorgen en/of begeleiden.
Voor iedereen die van de liefde houdt!
Desirée verzorgt op 17 sept. a.s. de thema avond in de Sfinx, inloop om 19.30, start o m 20.00
uur. Graag opgeven, dat kan HIER
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Op woensdag 26 september gaan we
een klein canvasje van 10x10 en een
aardewerk schoteltje bestippelen. We
beginnen om 10 uur, graag opgeven!
Kan HIER
Eigen bijdrage is 7,50
Wist u….
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat
-dat

een aantal vrijwilligers in de bloedhitte het huis hebben geschilderd?
we nu een echte keukentafel hebben om aan de zitten?
er tweewekelijks op donderdagavond muziek gemaakt wordt in het huis?
er ruimte is voor meer muzikanten en mensen die van zingen houden?
het repertoire heel toegankelijk is?
LOKO voor ons de Mont Ventoux op fietst met een aantal deelnemers?
u via grootverzettegenkanker.nl de deelnemers kunt ondersteunen?
ook in september weer stenen en keramiek gestippeld worden?
we weer waskaarten gaan maken met Giny?
er ruimte is voor een nieuwe nabestaandengroep?
we beginnen met een partnergroep? Interesse? Graag opgeven!
wij elke 2 maanden een aansprekende thema avond organiseren in de Sfinx?
wij nieuwe gastvrouwen/heren nodig hebben?

Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
tel: 036-8450265

www.toonhermanshuiszeewolde.nl
info@toonhermanshuiszeewolde.nl

Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n.v.
St. Toon Hermanshuis Zeewolde

