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Jaarverslag 2018 
 
Stichting Lumen:  
De Stichting Lumen is op 18 april 2004 te Baarn opgericht. 
 
 
Doel van de Stichting Lumen: 
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het spirituele, psychische en 
emotionele welzijn van betrokkenen rond een stervensproces en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het wordt. 
 
De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door: 

a. Het verstrekken van kennis en informatie; 
b. Het (doen) verzorgen van cursussen en workshops; 
c. Het (doen) organiseren van deskundige begeleiding zowel op professionele 

als vrijwillige basis, hete onderhouden van contacten en het samenwerken 
met overheden, instanties, instellingen, religieuze, levensbeschouwelijke en 
andere organisaties die van belang zijn voor het werk van de stichting.  

d. Het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling.  
 

Het bestuur: 
Het bestuur van de stichting is in 2018 1 keer bij elkaar geweest.  
 

a. Samenstelling:  
Het bestuur zag er als volgt uit: 
-voorzitter Marianne Ponstein 
-secretaris Kim van Rijn 
-penningmeester Michiel de Beer 
-lid Parcival van Gessel 

 
 
De medewerkers: 
De medewerkers ontvangen vanwege hun begeleidingen geen inkomsten.  
De werkelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. 
       

a. Aantal: 
In 2018 waren er 5 medewerkers actief. Eén van hen is ook de coördinator.  
 

b. Werkwijze : 
Sinds enige tijd werken de begeleiders meestal in tweetallen van wisselende 
samenstelling. Gebleken is dat dit prima werkt. Het bevordert de continuïteit 
van de contacten enorm en de cliënt kan op deze manier altijd een beroep 
doen op de medewerkers. Doordat iedere medewerkers een specifieke eigen 
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invalshoek heeft vanuit de oorspronkelijke beroepsopleiding, is het mogelijk 
om de medewerkers zeer gericht in te zetten.   
 

c. Intervisie: 
De medewerkers kwamen ongeveer 1 keer in de 6 weken bijeen voor het 
houden van intervisie. Hier worden casuïstiek en vraagstukken behandeld  
en men ondersteunt elkaar.  
  

De werkzaamheden: 
De werkzaamheden bestonden in 2018 onder andere uit: 

a. 10 stervensbegeleidingen;  
b. 1 begeleidingen in de rouwfase nav eerdere begeleiding..  
c. Veel  eenmalige contacten waar Lumen gepresenteerd werd. 
d. Het geven van 1 lezing op het Internationaal Theosofisch Centrum in 

Naarden. 
e. Het geven van voorlichting en het presenteren van de stichting bij 3 

gezondheidscentra van de Zorggroep-Almere.  
f. Het als lid deelnemen in het regionaal Palliatief Netwerk door 1 

medewerker.  
g. Het bijwoner door bestuur en medewerkers van het jaarlijkse congres van het 

Palliatieve netwerk. 
h. Het onderhouden van externe contacten en het verkennen van de markt door 

de coördinator.  
i. Het verzorgen van het ceremoniële deel van 3 uitvaarten.  

 
De begeleidingen: 
Er zijn inmiddels goede contacten met 8 gezondheidscentra van de Zorggroep-
Almere. Via deze centra en de Technische Thuiszorg worden regelmatig 
begeleidingen aangeleverd. Het blijkt dat de behoefte redelijk groot is, maar de 
vraag klein, omdat de behoefte door een aanstaande cliënt moeilijk herkend en 
erkend wordt. Dikwijls gaat het in de begeleidingen om zeer gecompliceerde 
gevallen. De waardering voor het uiteindelijk resultaat dat de medewerkers kunnen 
bereiken is groot. Was het vorige jaren nog een hele stap om de stichting in te 
schakelen, professionals krijgen steeds meer vertrouwen en weten de stichting 
steeds beter te vinden. Regelmatig hebben de medewerkers te doen met zeer 
gecompliceerde begeleidingen, maar de resultaten zijn prima en ook vanuit 
professionals worden de begeleidingen zeer gewaardeerd. 
De kracht zit hem vooral in de goede inzet en expertise van de medewerkers 
enerzijds en het feit dat er net zoveel tijd beschikbaar is, als  nodig, anderzijds. 
Met name het meenemen van de hele familie-omgeving rond een begeleiding geeft 
een extra meerwaarde.  
 
De begeleidingen vinden over het algemeen in Almere plaats, maar ook elders door 
aanvragen. Zo werd er gewerkt in het  Naarden, Zeist, Amersfoort,  IJsselstein, 
 en Nunspeet.   
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Externe interesses:  
De coördinator is nog steeds met 2 capabele mensen in gesprek om als 
stervensbegeleider actief te worden. Deze mensen hebben potentie om zowel te 
begeleiden als ook als vertegenwoordiger van de stichting actief te worden in de 
eigen regio. Deze gesprekken gaan geleidelijk en hebben een stevig oriënterend 
karakter. Het gaat dan om de regio Utrecht, en het Gooi .Er zijn hierin geen 
termijnen gesteld. Het ontwikkelt zich langzaam.  
 
Naaste toekomst:  
Was er het plan om in 2018  werk te maken van voorlichting, dit is maar ten dele 
gelukt. Zoals eerder beschreven is het wel gelukt om de stichting te presenteen bij 3 
Gezondheidscentra, maar publiciteit in media en bij andere doelgroepen liggen nog 
in het verschiet voor 2019.   
Bestuurlijk zal in 2019 de functie van voorzitter vacant komen.  
 
 
 
 

- - / /  -   -  
 
 


